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 نك الا هترمضح هب تمد_خامف ىلئماخ ةد رمل اًةىقسلا ةركفلاو ةعزقلا ةمرقلاهب

 مركلاقالخان مهيلععيطاعىتثنكل ةرقب ره ىلاهأ ف ئاوأ ةرطقرحل ا ىلا ىدهأ
 رد ةعاضالاب ىهىتلا ةعاضللا دا س٠ ل ع ميشلاو اناصسلا فئاطإو
 مدا اوةزلعلا و تاكريلال زخن هعسأب و تاحلاصلا م هتمعن ىذا هتندجلاو ةعاشالاباهتم

 رقحأ هعماج هم غرف تاع .ركملا ىلوأ هبا وهل ا ىلعو تاوم-لاو ضرالا لهأ فرشأ ىلع

 ْغ رثذ رو ر2 !اماقد ربدقتاكشملاو يون اءرعهشلا ىلع ئيدحأ ةقءقلا ىف ءيشاللب ةقيلخلا

 نيسجيو ىدحاوةثامو فا ةنسلوالا عسب رروم نم اسم .ةبنةملاروتلا ةرو.ةدالت نم مناسا

 ىلعو هءاعىلا هتهللا ىلص نيلسرملاوءامدنالا دمع هن محو نيملاعلا جهلا هلسرلأ ن مة نم

 50 اذهلانا ده ىدلاهتدجلاو نيدلا مويىلاناشدحاب م ها نيعداتلاو نيعجأ هبدكو هلآ

 هللاانادهنأال واىدتهنا

 ىضارلوقي هثاسنآمتاحىلءمالسلاوةالصلاو هبال (ىلعهللا دج دعي

 رافغل اديعي_َهلملا قوسدملا هاربا راّمغاةعافش

 بك اوك ةقرششملا ةريهاربالا ىربكلاةعبطملاا لوكشكلا بك عبط لودال نمنوءنمت
 هئاهتن :نس لس هخلبو هتان ءاونالاترطعت مل ةمهأااهدعس

 حالا فر تاو كتل انا ديداتصلا هر اًرسلاةلالسو د.جامالا ةالولا ثراو

 لدخأو باورلا هننعكالعو ا ل لاذع خاوشلا هيدافغتست ىلا لاو

 لازالو هدودو ماو ديدوجولا هللا عّمم لرععساويد4ازمصمزب زعيبانس ليثتلا ضيقه مركب

 ازعل ةديوم ماعدا ةدم- سم رمصم تءرالو هدوسو همركب ثا“ هاءاعر ىلع "هلم

 لئالادحلاىذ ليصالا لسناا ريهشلا ريزولا ميخقلا هه ةباجبو ميركلا هبانجة ياعرب

 ةلودلاو ةباصالاودشرلاو ةروكّشملافراوعااو ةرو مم ا فراعملابر لملحلا فرشلاو

 ةرضملا اخ اريكصأأ اثارق.فود#ةداعس اناعتاةءورملاح ورهيتداز نم ةباضلاو
 لش ةخش ال |تلارالو ءاقباو هللا هظقح ةيرصملاةماوكتللا 142 لوو : هنود مان

 نمةرا دانالو وثم ههذصو ةكمس نحو هعيط ما ناكو هال ر دس ةريشم ىلا ءالاو هالع

 كلاسلا هلدكور طلو قس كب نيسح هنا دغاكل او ةعبطملا رظانةرضح ىثتهقالخ أه اع

 0 ءاصو ىس- ىدنذأ دهشة ريضح ىيعمهثاك دورْملل ازب 1 نم هلسسةداج

 ماتقفاودقو دج أ ىدنفأنينعلا ف ا ةريضح بلا الا

 لاوالاريفتاونملاىذ لاوشرخاوأ هليدعتلاكو هليثع
 جهيم 6 در ند نيناعونامتو نئتاموفلأةنسنم

 6 1 . ىلعو هيلع وهقتا لص نيلسرملاو ءاسنالا

 يت 24  تءلطام هكلاد هلك هلآ
 : هال ثتفاو ءاكذ

 نيمحا
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 قواد

 اهلادتعاو ناسنالاةماقديد_كنلاو فلا (دقلاو) رتكت اذا سمع سامنم ةغلامم ةغص
 ىعمو) بيطلب تذمضتاذاراطءموةرطعىهفةأرملا ترطعنمةغلابمةغمص (راطءمو)

 اس تال انس امتوكلاحث لا !ميدهينيدلاءاهبةدم_سقلاهذهمظاننا (تدبلا
 خاف هعسارك ذامناو بطلا مئاورامتمقيعيرطملاةرثكاهن سحب اهباعالةرتضتم ةئرلا |

 مهتلاءارعش ةداعدذ_هو ماوعالا روركو مانال ارو ص ىلع هما اهتلسنىسننالتل ةدمصقلا

 ١ مدقلاىب رعلارهشلا ف تسلو

 * (راحعا ةعسوراهزا ةعققنب * اهمظنةفاطل تسقاذاراغت)*

 سوما! !ىفادكر ومغو ى ريغ ىهقاراغ واريغوةريغاه-و زىلعةأرملاتراغ نءراغت (ةغللا)

 ميسفلاك جبرلا سفن( ةعسلا او) مضلاناحان وان ادعت واعقت حاف عنكبيطلا ةنودصمةعقنلاو

 ةفاطاد-اسافاذاةحدملاكلةنا(ىنعي) عيصلا ل ىقوهو نيف رم عج (راصمالاو)

 قوفاهمظنةفاطا نوكل ةريغا !متذخ ا اهةطاو راصمالا ةمسضو اهفرءوراهزالا ةسقنب اهمظت

 امهةطلب اهفطا سات نا ىذرتالفراصمالا ةعسنو راهزالاة:ف:ةفاطا

 «( راركش لقالدةثدداحأ « اهناك الوبق تدازتددراذا)«

 الويقدةعلا تابق الذ نمهياضرلائشلا (لوبقو)ىرخ أ د_عبةسهءداعأ دي درتهددر (ةغللا)

 هحورخد :عهتةلنداولاهلباقلا تاءقواهتذ_خ ا ةيدهلا تابقو هتقد ص لول !تاءقلاةبو
 ةد.صقلا لهتسسم ىف هريسفت مدع (دفو) هيث د:ام ىهو هبودحا عجانه (ثيداحالاو)

 هلصاوارا ص ىلا ةداعا( راركنلاو) لولملعافلاو هرعضلاودم اسلا اوهولاملا نم (لّتو)

 لاتةللداعم نالولارذاذا اركسر اقل ارو ىرخ اد عنة سه ام_هدوعىأراهنل او للا اركنم

 ١ هطرش ل هاعأ او مزاجريغهنكلا طرمشأ !ىعم نعذم نامزلا نملة ا فرظادا(ب ارعال 0

 ريع لعافقلا بابو طرشل ا لعف لو عمملل نيم ضامل_هفءارلا مذ تددرو نالوقهؤازج وأ

 دخحتواه «ريخ ثري داحأو ناك مسءاءاهلا اهمءاكو زيمعالوءقو طرنشااءازح تدازوةس دمىلادوعي

 ثرداحأىلا دوعيريسذ لعافلا بئانو لوءفملل رم عراضمل ةلقو هلا اممناضايرورجم
 ةوالحتدادزا اهرركوا ها ثاناهددرانك ةحدملاهذهناتدبلا (ىنءمم) لةبقاعتمراركشو

 مظنااةسالسو ىعملاةثامدو ظفللا ةلاز جب نمهءلع تاتش ال عاص-الا ىفالوبقو عامطلا دذع
 مهراعشا تراسواه »رك ذيءارعشلا تعاو أ ب اد ثيداح ابن اكنف مهفا !قاذمى هتبوذعو

 هيبطتستاهداعمو تاذللا ىهشأن معاممالا ىدااهرركقاهرشتو اهثباثب دواعدق
 لاق [ك تاداعملاتاداعم ىلع تلمحناوسفنالا

 زرعتملا للا لتقنيع مل ه هن اول لالطارصسلا اهثيدحو
 زخووملاماثد_هحلادو « تزحوأىهناوللعل لاطنا

 نموحرملاو هتساعد ماو هتجاحللقلا ضرغو ماهرالا هده قلعت نم مارملا تانهدو

 نعةرمشلان مهلاعىغتسملا مالقالا معز رىلعهتمدخىف تعس نم مامهلاىلوملا ةرمضح

 تءيسا.مفىفرذعينأ فيصوتلىفءارطإلا نعتوعنلا عثادبب هزامتماب ىنتكملا فيرعتلا

 هن
. 
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 هصااشى د لك ن<ُثيانَملا اهيف سو داصل ارسسكب (ةوئصلاو !د.عبلءا د فرحانأ (ةغالا)

 امد هح دم لاقي حدم ارمسكلا«( ةحدملاوإذخ عفر انعلوةنملعف مسا (كنودو)
 | ددععج (دوقعل اول: ريبكللا ةؤاؤالا ىهو ةرد عج ملا( ردلا و هملعءانثملا نس سحأ ةحدمو

 | نيدوةرتلاونييدثلانيبامو! هنمئتوقرتل قر اموأ رد_صلاماظع (بئارتلاو) ةدالقااوهو

 زلنا رهو بدلا فال_ءايلارنكي ركو موس ةز مولا عش (راكبالاو) ةدالتلا عض ,وموأ

 أ هلصأو زمول نع ةبلقنملافلالاب و نونل اديدشتوءامنا مضي (1: مج هلوقو) !مترذع ىأا تراك
 | سادئالارعاشو» (ىناعنياو) فرسىأ عمن: باءنم ىنأ"ميدلولا ىنأ نه لاقي ةزههلانأتع
 نسحلاوأةميدلاتادماولاو هب رغلا ىناعملاو قث ارلارعشلاو ذر ووكملاناوبدلا بحاصصو
 (ونعو) ىراملاو للملا (ريظالاو) نبةونيتنثاو ةئامقالث ةم_سىفوذملا ميداربانيدهت

 ب اصرو «ٌءملارعاشا اسوأ نيس دبح مات :وأوه (قاطأ او) لذو عضخاذا هلاذع عراذ»

 راثدع:نمفاطلااهل ونعيو « اهريظنىأنا ىناهنلاان

 و حوجرينبدربز: اوع(راشبو) نثالثو ىدح'ونةئامةس والا ةدو ملا ةسا هلابك

 ج2 ةهئام هل ىةئدنزانهومرال ىد_ىملاهل_ةقريصعل ارع امر رمذأ !ءالولان ىلمتعلا ذاوم

 , كبودر اظنف' بوصة مفاظمىدا:منورلاةوفصو د.عبلاءادل ف رحانأ (بارعالا) نيةسو

 درةعردك هلو: فنراظااو هب لو عت ةح د مورتتسملا طا اريهذ هل عاق دخ عع لعق معا

 ةفاضالاب هصمصخأر د نم ةملاحلا ىلع سس: ل# ىف ئارتفو هحدل تعا ىلع بص ل-ل ىف

 نباولوع:مللؤبمعراشملفءاملا مضنانهيهلوقو هلا هدف اضان دورت 'راكبأو دومءىلا

 ىضام لهكىفنأو مزاج طرب فرح ناو ةدا نان" ته:بصن ل ىف ادلب او هلعان نئانىلاه

 | ىأان 0 هءاعلولدم فردت طرسشلا باوجو هب قاهتماعريظم وط لا لعف هن ا ىلع مزح لوم

 أود نعاف قاطلاو هيواهةماوا ف فرظلاو انهي ىلع فوطعمونعبو اني وهف اءريظت قت أنا
 (لصاعي) هيلا فاذم راشب رقاطلا نملاحلا ىلع ب صأ عض هو دن نم هلوق ىف فرظااو

 | هلع هلابةالابالصتسا نوسرلا رفعنا هلوقب ه.طاخو ه>و دم ىلع لبق !مظانلا نانيتنمأ | عم

 | نا'ىناهنءالوكراكمالاداجاىفئىل اللاد ودع اهناك كل ة> دم ىمذخ الئأه هتح دم لوبقو

 | ل.س ىلعاذهوراشياوا عضخامدع,نمىئاطلا ماتو: أ اهتغالبا عضو ًانهينااهريظنب قأ
 1 ردَةّتلاو ضرفاا

 «(راطعمدعلاةساممةئافك « اهقزيريقملا اهلا كلا«

 | فرع امتد. بغل سابق ال سيدا !ءاهب نمل اوال'ءزلاىلا ب وتم قاولا (ةغالا)

 | قرماءءلابو سف ىف لاةمف سا !ىساىناك ل والاءز ل اىلاسش نآىناثاانل والاءزللا

 نوكينأ مصيالئثلاو«. الان بتانيدلاءا ميشال وب وريسغ ىلع ب ناانانه ىف مظانلاو

 | فانرلا نم عراشم اهفزي لوقو اًضيأنيدلااههب ايقل ءناكهفال_ساد للف ركب ىأب
 | ةثيزلا نع اهتسحي ةنغلا وابلطتالو بطن ةأرملا (ةيئاغلا او اهجوز ىلا س ورعلاءادهارهزت

 ا (ةساسو) المأ جوز تاذةفدشعلاةءاشل اوأءامسابلع عشب واهي ونأتءىفتدنع قااوا



 قيكن

 برحلاةهتملابو لاو توصل ا "ءلو_هم اء ىقولا تجنبا لافو برا غو هئموتاودالاو

 ددش دشن افلا مضي (راكفو)ةيلبضتلاو ة.نكملاةراعتسالا ن مىولا رات اىفام ىذالواه سفأ

 برا اىلا اوعداذا ةمشفل هال اونا ى_هيهيفلمأت مالا ىف ركف نمركسحاذ عوبفاكلا
 لاقاك ناعصشلاةداعوداك بو ةاوعلا ف نورك مالواهماعنومدقد

 ايناحبقا اوعلا ىركذ و ءبكل واه همز ع همامع نيب ىقاأمهاذا

 وذدوه لوقن ,ةوغلاو زقشلا(سأبلاو) سأبلا ديد لطي لكي ىأر دةمفوصوما ةفص دي دو )

 ا مدخوهنةءاضخ مآطذ لثم لمعو هذةلامعئىشلا ليءلوقت ”مدضأ ا (ليعلاو) ةوقود ىأس أب

 «ىّيفاا مالاهدعب ةهلمهملا لادا مف ةودارل نوكيو لاو ةجملا يتلا عد لد درعشلاو) ىعمرانزو

 ع( بمالكلا قنوت( اولا نسل قو الا نمعدرسلا

 هلوقو) ربصن مةغلابم ةغيص (راب همو) عزفلا (لو هل او) ىطع أن م'اطعك مدقأ نم م ةغلاص

 هاقالمدنعةاسحلا نالطما الطب 1 ع“ عاصشلاو دو لطب عجب (لاطبالاو) هناك ىأ (مرذاجت

 (ناسر ةااو) هفاكك ىأ (هيهرتو) لاْةافوقولا عضونم (فقوملاو) هيعئاظعلا نالطيلوأ

 (بارعالا) قاي_سالدعتو لمخلا همفرعد: ىذلا غد طوملا ( رامضملاوإ يك ارلاوهو سراف عج

 || نيمصم ىلاعت هلوةك ىف ى_ءمءابلاو صاخا هلو علة ريذلا | ىلع عفر رقم فراظ م عب
 لحاضي أود ةةسمفرظ نا دمه ىت نمو هملع ف طعام وتناكىلا عجربدو رج اريمضلا ولمالابو

 فرصنهويغهسبلا ىبةفاضاب رورجتت ا دمدهورومخا فرار نم ةماالسا ىلع صن

 ل#قفنوضو" هلجو همل !فاضم ةيتفورخو ءأدتمم صاخأو نوذلاو فاالاةدانزو ةيلعلل

 قواولا ٠ نءلاحلا ىلع يود مريسغو هلا ف اضم ىتولاو هيلوعةمراجناو ةمشفل تعنرج

 سأبلاو دي د.ثوءابلابرورجتلك ساب اادءددش لكب هلوقو هنل |هتفاضانرور راكفو نوضود

 || ىذلا سأل ادد لك نالا دس ديزب تقلا كلوةكة بدير 2 لكب ىءابلاو ةذ اضالانن ارورت
 لكب ىأ فو دم فودوأ ةةدديد و مهريغال مهتمد او لكوه هب جول ارا نوضونعي

 هناعمةركدلاب هنت غاسا-اوديدش تعنىل.ءو هيلادي د ةفاضان رورشس أيلاو ديس ىلطن

 دياش ن نملديلدرعشو اهمدتتالو اهي ر ندم فال ةمظفا ةفاضالا هذ _هنال هذ :رعمىلا فاضم

 ىلعدل 0 مادسقع قاه:م فدل اىلا ةوقو ل-.عنموأ

 لكفو ل ءافلاطدالاو هلوهفم هبل هةااريضااو عراذمل عفهرذاحت لوقو رايضمررلا

 ؟كلدتااءاهلا هلوعنمو عراضملعفه.هرتوديد ك ةغصرج ل ىف”ل4اوهرذاكت: قاعتمفقوم

 (لصاحو ) الق "هللا ىلع فطعلاب رج لدغ ىف :للدإب او هب اهم راهذم لكىفو هلءاو تاسرفل او هب

 نادم» 'هلدقن «منحودمملا اهدي تلا ناوعالاو راصنالاو ِبئاَكلا هذه نأ تاسالا ىنعم

 ديد-دلط لكب دوءالابةاوءىفركفةريغنملراءملاو بوذا ىلع نومدقي ناعص نا ف

 فقوم لك ىف لاظبالا هفاتدنادشلاوىلا اودهالا ىلعرباصتوملا ىلع مادنقمعيرسمذطض سابا

 كرتعم لك فن اسرفلا هاش دو بو هراا|فقاومنم

 (راكبأ بنا رت فدوةعّردك * ةحدم كنود نجلا ةوٌةصانأ (

 ك0 سم سس ست: د يسصصشلا يملا

 نم



 قيل

 ( راظتاريغ نص هنا مسا ىلعر داو« م» هرس أي نوملاعلا ا دف لو )

 ) راصن!فرشأو ناوعا مورأو « بكرم هللا دونج نمد

 ةيريخللاو اواعج ىأ (نوملاعلا ل ادفهلوقو) عرس المعتت لعن مرم أ لعف لع (ةغللا)

 هوركمىفتعقونا لا دة نيملاعلا هلأ لهسىأ ىتأوى أ لادن «-هلوةكىعمةيئاشن !اظفل
 سفتلابءادهنل ا ىلع قلطيءا دغلاف ماقملا عالبال هنالهذقنتسا اذا لاع ريسالا ىدف نم سلو
 تاع هللاق ةيدقت»اٌدْذو سوءاقلاىفو ىسفب هتيدنوىلاعهي دفلاقي بغارلا لاق لاملاو

 حودمملا لعلو هعيمب ىأهرسأب اذ_هتذخأ ل اوقتم غيم ىأ (مهرسادوةو) كءادذ

 ل_مدالاضيأ وةدئاقهحورت ىبالذاهد_-ووه قيوم سان وماعلا كل يثاب ىذربال

 عريتدةننب ”رظ املا هنامل وأ بولو شاعتا اونيذّرَْغا ىدنأن مهللا باك ذاَقنا ن م مظالا لص رع

 ميظعت دوصقملاا او هنقبق-دصقتم مالك ده نا هلرذعا اول.قالو ع كإءالا عمظاذلا

 ميرغلا ىلءنيداارظن أر دصم(راظنالاو) عارس الا ىهوةردامأأ ن نم سعأ ( رداو) حودمملا

 ةدنجحمدون+ حاورالاو ف دن لاقي عت لكوركسءااودو دنج عج (دوذحلاو) هرخأاذا
 هيك ع (بئاكلاو) ن نودلاغلام عااند:-ّناو ىلا عت لاف هن هيمن دنع نوما ا مههللادو:بو

 عجب(رامتالاو) مالا ىعوولتلاودوتوعممب(ناوعالاو) مقا مدا ىدو

 هدم ههرمصأو هو دع ىلع هنريصن لا هد لاعذأ ىلع عمال العاق نالرمصان جمال مام و مةمكري ف

 فاكااو صام لهفىدنو بطاخل اريعذ ل ءاذوءاعدلءف لك (با رعالا) همي وتو ءةننعأ ارمصن

 لعوهلوق ىلءفطعردابَو نوملاعلا ن هلاح بص ل ىف م_هرسسان و لعأف نوملاعل اوهلوعمم

 ىلعارب ”اسىًردان فرت ملا ريعذل | نءلاح بصخأ لت ىفهللا مع | ىلعو بطاخن اريهضدلءافو

 نال وج ىف موزجت عراذ ءلءذ دتوهنلا فاّصمهراظناو داس قلعت نءوهللا مسا

 ناوعأ ًاوريخ ىلع فاطعمرك أ امد تاتعس كودت لوعذمريخو هلولط هدا دوم نهو

 (نيتيبلا يدع وهما فاضمر اسنأ اومرك !ىلعو ااضيأ اريخ ىلع فطع فرشأ اوهسءلا فاضم

 راغنم مهللأ "هكر كرب ىلع دامو كلا دف نيملاعلا هللا له نيا مللاو مال_الا: را اعلا رمل

 كئادعأ ىلكنورصن|انا اوعاوتاعاج هللادودح نمت د- -و ترد ابو تءرسأ نافل هما

 9 (راكف ريغ ولا راجعا توذودع © ةمدو صاخ نا هه بن م مم)
 (رانصملوهلا ىلعم ادقمفدحلاىلا * لدره*لمعس امااديد لكي )

 ( راهفذم رت ىفناسرفلا ههرتو « فقوملكى لاط:الا هرذاحت)

 اهلظفا ىلع ىفادم هاهملا ةمسنلاو نولا برع نءريجس نم هلق ناركسنازو نا دمه (ةغللا)

 اهيلاو وفني ماسنب جولغلا نينا ذمه اها ةدلب ىهذ ةهعلا لاذلاو يملا خفي ناذ هاماو
 اًذهلو لءهملا لادلابو ملا نوكسنن ا دنهل سبق ن موهفمظانا امأو ىلا ذءهل ا عيدمل | بسب
 (صلخاو) كراعملاو بور !تارغ ضوخو ةعاصلاوةومفاانتاسالا هذهىف م-عةصو

 ىئالاو نامشلا نمىرطا اوهو ىتذ عج (ةيتنا واف هردكلا نمءاملا صا نه لمضغ:رسس
 ةجرك ةرمغ عج(رامالاو) هبف ىثماضوخ هو>ه-ذ وذعءانلا ل .رلا ضاخ نإ ء(نوض وون

 ةمللا رممقلا (ىفولاو) م مز قىأاوهتفو زرغلا مضي سانا اراغ فتاخدو ىفءموانزو



 و

 نءورثك انوكباهطيخودعلا عش ىذملا 8 طيغتناك اذاامالاطبخد_ثأنوكتذ دن.

 اطبخ نم غاب هنالهباهبشمءاوشعلا طيخاواعفم ءاوشع طبخطبخ ءابع نم بكر نم مهلاثمأ
 ءاوشعلا فالخع اهطخ لقمف دان ىوح -ىدعالرم هيلا ةدقاف تناك ث.حءا.معل !نالءاسصمعأا

 ءالؤهنا (هانعمو) رداظ(تدبلابار ءاوإلا وطي رثكيف فيعضاهرصيواعرصي دفعنا مناف

 ط هرشدةفااماد_ساذل!سا.شااءاماكسآهللا نيد فاوتنثأ باكل تانآن ءاوداحنيذلاًةمصعلا

 اوطيخو مهل دسانلا ىلءاودةأو ةنسو ١ 1باَّكْن مصنلا هلب اعمىف هنوكلاماو هطورمس نم

 اهمامأرصتتالاهسأر ىلعةيهاذءاوثءطبخ مهاوةعو مار ان

 (راصضاةيأءادعالا اهرصذأو « تدّرق كراظتن ا فابواق شعثأو)

 (يولقااو) هن هبركع ٠ نم ماق ىأ سعت أف هنرثع ن كك اهلنا هند نم ءاعدلعفسعنأ (ةغللا)

 نمكءقرتىأ (كراظتنا ف و) ئثلكض ول ةءااوه-:ءصخأوأ داؤفل اوه 5-6
 ىأءا دعالا(اهر هذأو) تسرب ىأ“ ارلا ديدشتو لوعغءانانبلا(تحرقوإ هيلعفأتهر هرظدتا

 عمت ىف ىلا "6و (ةبأد) | ىيدصلا ف دلو هوودع مب 0 ادعالاو) اهوتاقاو اهون

 اركأت قياط:ةةأرم ا ةيأدأ ىمابو لجر ”ىا لرب تو وذ لاك ا ىلع هلادةقص

 لوقك للةوهوراصخا ىااراصضا ىأ 0 را نو

 تدزرفلا

 عطقب زمالك فيسيءالع « قئانمىأ جالا براحاذا
 ميظعتلاىأب فصولايدوصةملانالرو دسنلا باع 0 هو كلام نب !لاقىذانم -ىاامفاتمدارأ

 سامقلا فال ىلءرك ذمفوصوملا ناعم انهءاما ااهقل ا مظانلاوكلذا ف امم فذملاو
 ارك ذم هنوكعم هّحوصتس دن انو فوصوملافدحناذودشهمالكىفةم 58 !تاصكالا ليوا

 ققاعتم ارا فو ديوع_مايولقو بطاخن اريمض ول ءافو سها لسعذ سشءعنأ (بارعالا)

 ' اهتس- ةرهفراشلا ةأ سمات تلحس لسوو لعمل ىل_ص هل اوةكماللا عع للعدل ىفو تحري

 اكسو العن اج قو ذاع وصول ةئنص هياو ل عاق ادعالاؤ داس ةسو نما لعن اهرصضأو

 مهب لاسم مهداأ كور نورظشي نيذلا كثاءإ او سولقنا (تيبلا ىهمو)هملا فاضم

 امتمهانا كذاَقنا مهم هنأت ءادعالا اهقاقأو او ءلرادتا لا تح ةئدق نيدلا ف بءاصملا نم

 مهلا كسور دنادشلان مهيقو#

 (راقك لك نءهللادالب رهطوه مش اع لكن ءهللا دامع صلخو)

 - اصولخ فال نم ئشلا صلخ لاقي موا ىأ هللاداءعصاخ (ةغالا)
 نمىقا ) ةراهطئشلا رهطنم ءاعدلءف (رهطو) لظااوهو مشغل ن نم لعاف مسا (مئاغلاو)

 هةمعترفكوأ هبال ارمشآو أهل طعو أءاغن ىأ هللا رفك' نمةغلاممةغص( رافكو) سحتلاو رمذدلا

 اريهطت هتلازاتناك سه نوكر مشملا ا.ءاىللاعت لاه اك 0

 هدارمن وكيت أل قكيو اوطبخواوثاع مهنأب لبق تسلا ىفموذصو نمرافكو مشاغبدارأهلءاو
 هلساسا ذكورهاظتدبلا (بارعاو) رفكلا عاونأ نمعونب فصن نملك



 ثيدهللا تيورردصم(ةباورلاو) ىذا لصفت ل هفخمهنمم الاكل ك نارا نمدن الاو ةرهاظلا

 دوهشمرغرام-الا عك ةاور نموار ةينكنوكين أل ة2(نويهشوا او) هتاقنو ةتاساذا

 نع ةياثك ناس نب نامه مهلوتك فب رع ال5 كو ف ةرعبالل وه نعد هناك وك نألف< و

 دى أن ضز ل سرا .الابو باك ايهلاعلا لاما ىباتلا عتامنباوه (دام>الا بءكو) لوهجلا

 رامخالا عك ةرخهلا نمنيث الثو سوسة :سفوو هةعهللا ىطضررع نع ىورو هفعهللا ىذر

 اههاذعم(لصاخف) سهاظنيتيبلا بار ءاواهلبق ماللا ىلا اهتكرش لهي ةْز واا طقاسؤظنا ىف
 ىلاعث هللا او هءةمدعىدبأ ن ,مىلاسعت هلق ا مالك صاخن ا ىدهملا ودم نمبلطن ظانلا نا

 هرهاوظ نعنارقل ا اوذرسو كا ذ ىلعاورمصأو مهراكك._ةساو مهياالض ىلعاو مادو مهم ا عاما
 لقتال لي هان ءاهنوورب ةيداورات اورامخال“ ءايذعأا لوخاهيذترتال:دمه» تالي وأن هولوأو

 نومه مملاف ةنسلا لهأب ضيرعت كاد ل ءاوربخالو ثيدحا مب تش.الورئالا لهأ دنعم اور

 اذا هماعنوصخو هقاطمنودمت,و باّكلا ل# امن وندس وتاَعُد ١! امي ورث ىِتاا ثي داحالاب

 ثد داحالا نمن رواشيال م مافةعمشا افالم ل اومهلاو ةدصأاط ورمل امقو* وسم ثد درا ناك

 1 بر 00 قفا (دق وز منعروهدم هوظأك تنبل الا“: 0 اور نمناك مالا

 ىراضل!لافو ىراخلا عصف ونعطن ىراضلا حمص نمثي دع < #بلع حاصتحالا تدرأف

 ىضوذر رو هش ى :راضأا ..دعص ىف ةءمعضأ !ثد داحالاهل تاهقذ ثدداحالا ع نه قام لكن و َّى دوال

 تعجأدتو قيلاعتلاو م- - ارثل ا ىفاهرثك أواهيلع صو صدم ةفو رعم ىهو اثي_- ن نسون

 تيبكىلاتاقيفاتلاو اهيدبت ىلاتافار لا ءذهاخ لويقلابل سم ميعصو هيد قاتىلعتمالا
 ًاريدف عاقجاالواهدعب مل ةبصالف عادتيالا ةمالع كنمىلرهظدقو اهسنتتوبكم علا

 نما نوهًأوهوامهماعاماءلضفي هنكا نيؤشلل بك هنا هنا مسسقأو ضفرلا نم
 (راسعمءاوشع طسخت مهجار ان * اوط.تواوئاعواوساه دقنيدلا فو

 كلملاو ك1 اوناطاسلاوءالءةسالاو ةسيلغلاورهقااو باس اوءادلاو لذااوةعاطلاو

 هاركألا اوةيصعملاو عرول او"هلملاو هيىلاهت هللاد.هتبام عمه سءاود.وتلاو ريب دّملاوةريسااو
 ةيلسلال وعل يود جنا ىكياا عضو وهج الامصألا ىفو سوماعلا قل ذك ء امك لا

 لاقي ئشبئثريدةنودو ساشلا نم (اوسافو) تاذلابمواريخوهامىا دوام هراصخاب

 فلدأب عرفا اريدقت عمشلا فو اثم ىلءهرذق هساقاواساءقوا سق هس هماعو هريشب هاف

 كردنال ىىرشمكح "ل ء فرخ الل ةاواسم هنأب رب مرا فهفر 7 وراملافاذك“ هلعلاو مكس لا

 وهوثسعلا نهاودسفأ ىأ ةئلثملاءاتلاو رلء-هملانيعلاب ( اوناعو) ها ةغللا مهفدّرعع هصن نم
 نم اود سف أى ةعءاملاذيدشتب (اوطم>و )ني ءدسةمضرالا ىف اوثءتالو لب زتتلا قوداسفاا

 ءارا الاوز هد | حرض ضرال اري لاطيخو برمضلا طمالا قمح و هدسفأ كاطمشل | هطخت

 ءاوشمااو)ر ,ىوهالا ف فد -ود و ةريصا زو ذى قًادوذ ل_برؤربدتلاو لعل اودو ىأر عجب

 ةغلابذةغص( راس مملاو)رمصبلافعضوهورصقلاو فااءاشعلا ن هريصبلا ةعرعضل اةقانأا

 امال كال ديءاو علا فقدصو واهو دغقاهيتذتهفزان ارسسعو ارمسعرسسعت ةقانلات در
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 اهراث[تذع و تسردنادقاما ةكاامأ اوهلزا:م هرهعلو مالسال ار و ثدغي ورهظ» نأ هأسو

 رظتش ب ادرم- قف فنا ىحهنأو ىركسعلا نسا نيدمم ىدهملا نأ مظانلا معز ىلع ءائياذهو

 لئم عمو لا ذذا اد دو-وم ىدهملا ناكو لوةذساف تالامخو ةغر اف ماهو أ كو هج ورخ ناوأ

 ىديااهتلعاو فوم اهتدسنءا رجس هل - همظان ىلع علينا هل لول اا يف طارذالا ذه

 ةيلزالا ةمهلالارادتالا 00000 ا فونملا

 22 ءاكلا ناف ةمفوصل !تاحالطصا ىلع هءالك ردك (نكمي 6 دهر ةغب هللاو هاضربالا فرحت ال

 ثيحيانطأبو ارهاظادا دماو ادام هبرب هماق مشي ناب عجل او ءامغلا ةءلرم ىلا لصواذا مهم

 مكاخ هللاو ىلا عت لاهي هلاعفأ عبو هلالعافىلاعت هبرده ثيو قا ارو هظىفةئاف هسةندح

 ىلاعت هيررب دقني ردقم مدعوه لب هلدو-والد_بعو»وىلاعت هلهلك دود-ولان او نولهءدامو

 هتارعنينيدلا م حيت ا ىلاهتدقنا فراعلا نعل _ةناك قيقطادو فلابر هاظهنكلالزأ

 انأث كلذد_:ءدبعلا ربصتق ظا رهاظا |مدعلا تاةفتنأن ملافو هب د.نمب قدا ىققوأ لاق

 هسفنل بسط نأ مص كذدبعلا قفحت اذاف نش فوه موب لك ىلاسعت لاك ىلاسهت هنود نم

 لاعبى اعتهقا نع عجلان اساي قطن مقل سفنت ال ذ ةنمح هناف هلال لج قا نعالار دصنالام

 ناساتلا نيدلا فمفع

 امش مكلف مكن موكل حوا« مكباهةطناورت هرتوءاوقطنتالو

 ريثكى يني ماشملا اذ_ه ىلعو تقطن ىتلا ىههمولال !ةرضالا ليةقطاناا نأ اولءحتال ىأ

 ضرافلا نب , رعىد سىلاهت هللا فراعلا ل وكم «مالك هناشتمنم

 5 ىعلأ ىلع 0 يس ل

 ىعحدمالا نوكل|ىفقطان انالو « ماع ىلضمب الالاع الف ه

 ةئطاسلا هت دثتو نطايلاورهاظا|ىفة ف ل خ نوكينأو ماما اذ_ممىدهملا قة دمهرربغو
 نالاةينأ مدفالعو لب قلسا لاعفأهلاعفأ تناك ثاذك ناكحاذاوةنطاءلاوةرهازطلا

 اعهفصنأ مظاشال دام غام ف ىلاعت هللا ااذر هاضرنالءاضربالا ىرجتال ةمولالا رادقالا

 رهاملا قدا اذهنعباوللا فرصاناارظالاو رتاغل ار كسلا نسامةيائاذهو لمأتبلف فدو

 (رارص اوؤنع ْق اوداعواودع «ةيصعدب نم هللا باك ف ةنأو)

 ( رايح الا بعكنعنومءشوأ اداور هدب اورل هتانانع نود_.<)

 (هللا باكو هنم هةصاخ ا ذارمش ذا نمهندقنألاقب صلخا اوهوذاقنالا نممماذق:أ(ةذالا)

 لاحرلا نم ىه نسراق نبا لاه نيتلءهملا داسلانوكبسوزيعلا مضب(ةيصعلاو ) مظعلانآر لا

 نم(اوصءو) فرغوهفرغ ل-:متصع غب اوني_عدرالا ىلا ةرشعلادبز ,ونأ لافو ةرمشعلا او
 قداقلا م م (ىداستو) تءارلا هلاهةاضعي ؛ عنشج نأ لصأ او ةعاطلا نعحورذتاوه »وتامصعلا

 سا اوةعاتء لاقي راكتسالا ( وةعلاو) لعن ىلع مادو ياذاهمغفف نالفو داع لاق

 نونو ىأ (نودبيفوقو) هنع عاقتملو هءلعتددش مزع لك ب غارلا لاق (رارص الاو)

 همالول ادع ىشو هنآ عمس(تانأ الاول دعو هنع ىتصن ادو.-وةد.- ئشلا نءعداحنمنوهتنو



 نال

 0 يع او اء 0

 (رادق اىداس هاضرب ىذلاري_غد «انراح سدل ىذلا هللا ةحانأ)

 (ىراوا اهدخ هيد نمل .هانو ه« هفكي نامزلا دلاةم نمايد)

 (راثثآسرادريسغ اسمتم قلق 5 هعولررع اوناعالاة زود غا)

 ىلاتي رب نملعاف مسا (ايراجو) فرغو ةفرغل ذم يح عهبباو ناهربلاو لمادلا ةعا(ةغالا)
 لوصولا ناو ىءل ا اذ_هىلعهلجزو< اذكى ف الدنا ىرج مهاوقو تدصقءارحوايرجاذك

 ءاضةلاوهو حفلا, ردقعمج ( رادقالاو) حامصملا ىفاذكزاجملا ىلع دصق للا كل ذي قلعتا او
 كىلاعت ةوقو تل ناو أحاتمملا اوعودالةم عج -(دمااةماو) ىلاعت هللا هر دب ىذا

 عما 00 لاو)اوكتاف مل. قو امتازخ ل .ةواهب طءكام ىاضرالاوتاوعدأا د. اقم
 هنيسورف ماظ مس 0 .هانلاةيماظعتساو بكت ةلك (ك. هاب ( عيباصالا

 ىفا دكهريغ بلط ن نءالا مند باع هنااهأن وأتو كس -لاك ىه سرا نبا لاهو اهنميمهتااو

 (تغادإ اوقو) ريغ ريغ ودهلهعجىأ(ىرايلا هصح هيل وق ةو)هانعمناس مدقن دق(دحلا و )جامصملا

 نع ةباك ناميالاةزو- ةثاعاوةمسانلا (ةزوااو) هرصنو هناع اذا هناا هاهنا نمرها لعف
 موذلا ا عودد عبد عجب(عو رلاو)اهاستي رادلارعن ءهأ (رعاو) هلدأ ةئاعا لو هدئاعا

 رث أ ورثأ عجس(ران ” الاو)هران ؟تيقخو !ةعاسورد لْزتملا سرد نملعاف مسا (سرادلاو )مهازتمو
 لمى ىتلاوب وصنم ف اضمىدانم هللا ةلكو دعبل ءادنا ف رحانأ (بار ءالا)اهت.ةبرادلا

 هللا ةعيكيدارملا نال ىن#هملا يناس ارطت ةبو مة انا عمارك ذم هي*ىجامناو هللا ةط تعن بدأ
 قاعتمريغيو مدة ماهري اب راسوريملا بصئي و مسالا عقرب صقان ضام لذ سلو حوددملا
 ءاهلالوصوملا ىلا دئاعل او هلصءاضرب وهيلاريغةناضان رجل 2 ىفلوصوم ما ىذلاوانراح

 فرعا.و رادقأ ىلا ةفاضالاب هصم.هةتاسم-ا هعوقو غو ورخو سدا مسا قباسو هاضرب نم
 هثكبوهملا فاضمنامزلاو أ دتسم دما !ةمو بدن ل ف لود وم مم*ا نمو اضي أ دمعبلا ادن

 هريخدم ا رح فرح نم دتبم ك هان و لوصوملا لد امال هل مدلل ل ءالوريش رور<#وراج

 ىدازتالاهالد. #سامقريغ ام ن نءةدازو دئازل ارا فرح دكرع هرخا لاس تلد

 امد ةماري> كل.هان ْن وك .نأز دودو ة.يسامف اهنافهتنا م ,معءقااخ نملهىلاعت هلوق فال تامثالا

 ناهدولا ناد ودام "لوبان هقصو هيءادتبالا ْغَو وسو نم همفديز ةرخما د ّ

 هلوعةمدب لص: اريمضلاو ضامل_هفوهو هصخ قاعتم هيو ديزب كيهانم-هلوةىفنا.تأ:م
 هماافاذمناسءالاو هءلوعفم ةزو-وابوبورتسم هلع افوءاعدلعفْثْعأو لءاف ىرايلاو

 عراضم لف قبو محو و: فرو هءلوهةمهعون رو بطال ا ريم هلعافو ىمأ لعذر عاو

 اضيأ ضوفخران' اوهيلاهّتفا طاب ص و ةخخ صرا دو قب لعافرمغو هن ولعمم اهمواسم موز

 هفصيو يثمغةسسيو ىدهملا هسودممى دايم ظانلا ناتا.الا (ىقهمو) هملا سراد ةفاضأب

 هدب هد :ازو نامزلا عت امن أوءاضربالا ىرهتال ةهلالارادقالا ناو قلما ىلع هللا ةدع هناي

 هسلا اع مضت هنىلاعتهللا هدم ريغملا ارظان ن ااه دحت امصلاهذهنمتدساو لكذاو
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 كالؤالا نأةفسالفلا بهذ م ىلع ىيموهوأا_ميف نءقداطتول ىأ ىلةءزاجم قابطلا عبسلا ىلا
 9 روكسف علب (ضقنو) ) !هّمقمة-ىلع ةقباطملااهنمىأرفولةءوتاسنالااةاملك ةانسو لع اهل

 همضقيو ضو: 11 عب وهف رسكلاو م طلاب ضةنلاامأو هءازحا كف ءاذيلا ضةنردصم

 نمهتعاءاذا اذك هلع تمكح لاقي ؛منلاوءاضقلا ىدعتمك ا زكى تت عراضم

 سوك مت تس مؤقل اند (تءكحو) كلذ» نه حررخلا ىلءر ديل هفالخ

 هبلقئشلا سكنت نملوعفملل .مىذام (سكناو هلوقو)فقو فال لاسءالا ىرج نم

 حوربتسمساهبورومقلا ىهولاغقاو ل قل مح ربعج (حاببالاو) هلفسأ هالعأ لهو
 هلاقاجوربءا سلا ىف ل_عسىذلا جيوربلا تاذءامسلاو ىلا عت لاه اهب ةصتخل ا اهلز انا مول |
 ءانبلا و ل ةثماان( نكس هو حتر ا ل للا مش نم نيدهقملاءالعاو نيشااب (غاشااو) بغارلا

 0 اودو) موصأ ارا دمودو نيتصتفب كون عج (كالذالاو) كرا ةضنوكسلا ن ءاضد ل وعفدال

 ريع نهض عبرثااهذعب هناكرسرتاوب كلل تادودو هب هيفاطت دما !لو-رادن مهْغلاممةغم_ك

 8 رةةتمئشلاب ىرلاوهورتنلا نم (ترثثالو هلوقو) حاب_هملا ىفاذسك نار سا توت

 ةفص ناك اذا لعاوف ىلع عن هالو تيان ل. و تيأنأم هك لقعيالال تبان عج (تباوثاار)

 ا ران لا ولا نمناشنالا اهلعى اا ةلاملا يغارلا لاق (ةقب .هئاد) لقاعل

 (فاعو) ها هلق ند هةيككالملا اوىلاءت هل اوةفف ةولثا لاوهّدسا لهعمسأو ىم هوه ةقش هس

 الماريسل اوه( ىرسلاو)ههركمف اعد بارملاو ماعطلا لفسرلا فاع ن ءهركء ال او”هلمهملا نيعلاب
 ىه؟ةروس عج داولانوتححرو 'لمهلانيساامضناهروس ف ةلوقنم (روسلاو) مّدَمناك
 ادار اورغ_سيراسد نمةغاامم ةغص (راسو) تياوثلا ىلا دوعي دءلا فاسضملاريعضلااو ةلزنملا

 لحزو ىرتشملاو حْرماو سعثلاو ةرهزلاو دراطعورمقلا ىهوةرامسلا ةه.سلا بكاوكلا
 عانتما ىضتةد ىذاملا ىف طرش ف رحولو مامهوه ىأ فوذء اد_ةبلريش مامه(بار ءالا)

 منول لقىلاعتاإ اوقدح ىلعر وكذملا هرمسدي ف وذ © لعفب لءاف عملا وهلال همازل ساو همابام

 هلءافو ىضاملالعفل| نم تقباطق هلو عبسلا نمل ديقامطل اوف رة-؟رنئازخن وكل
 قلوصومءاامو تةباطتب قاعمم ضن ىلعو ةرمسفما-مال بارعالا نماوأ لحالك #سملا

 لدالرتم هريعض هوه ىذا لعافلاو عراضملا لعفأ١ ى همضقي "هلو همل !ضن ةفاضايرج لت

 تءنئىراخلا وهنملاح همضةيام ىف نا ههكح نءولوصوملا هل ىامالبارعالا نم اها

 هيلافاضمخ اشو سكت لءاف بئان لكو هيولعتماهجاربا نموول باو رسكنآ هلوقو همك
 راودو نكسلءاف بئان لك وهب قاع تما هك الفا نمو سكت ىلعف وطعم دي دشتلاو سضلاب نكسو

 ىلعب صن عض هومىفاهتءهاوةقرور غل اوراذاو سكنأ ىلع فاهعترغتن الو هلوق وهلا فاطم

 ىلءفوطءم فاعو ترث ثالمإ_-اللوعف:ةمنوت رثم العاق تناودااو تءاوثلا نملاملا

 ) 00م هنلا فاعتمراس و فاعل ء اف لكو فايق او:مادر ودى و هلوهةمىرمسأاو 2

 همرب أو ءاضقام ضةن ىلع تهد ولاهةنتاووسااوأ تاوعسلا فن منأ تاس الا ىع

 اهكاوكترثتنالواهكالفأ 1 2 ال اهلل راسوا دسار اتمنا

 ريشسلا هتداع بكوك لكتباوثا!كل:ىأاهلز انمىف ىرسلاا هركاوهنوطس نم ةف.خةتباثلا

 هوس ادد
 25 8 »لا
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 هبوجو ةه<لةءلةءلكنءردهدقررطلا اذهب و مظعالا كالذال اد .مهنااذا نكمم دوو موه
 هبوبو ةوج ىهو همت بفرشأب هنعردصمف عساتلا لّةهلا ىلا تاذلاب هناكما ةهي ال ةوريغلا
 ران“ الا نمهنعردصبام ىهانت مدعلالا هفالةءىعس ول اولا "هل لس هب ىهتنترمشاع لّقءرمغلاب

 هناكما ىهو ل ل نوكلاملاع فة

 ىل اومه» لاعقا !لقعلان 2 ردم ٌكالقالا هل لس ىسهتنت هب دو رمعلا كلذ ه-ةعر دا ذلا

 رّرَمموداك مالا اهتادادفم#ساسقاعت بسماع ةمقاعملا ةئانفااهرودو رصصاشعلا

 ناومسءاعسلانا اولا مي_مئافاسو ةناهانأو اهتيلزأو كالفالا مدق ىلع بم اذ هو هلى
 انثادبأىلا انسوف:ة._بكءانممأانديىلا اهتيسناسةناهأناو ةيدودلا ةاكرح هن

 ضرغناو تاوعسااكإذكف سوؤتلا 31 ربان ضارغاو ف :دارالا كرهت انئادبأن أكف

 م-مهذمو تفاهتلىفىلاز غلا مالا_الا ةحج لاف نيل اهلا بردا ءابرودأااهتكو <«تاوعسلا

 ةامحلا نامل هيلا فا داتا ل الاعغ لئلا هذهىف

 1 ند صو. ا لكشلا نا اريدُم م هنوك الواح هن هنوكن عنو مسك اريك الذ مس -لكفف

 مهزع ىدناكلو ةاملا لوقف رك ماها عشا قالتشا 0 اوما نالةامعلا اطرش
 هللا نم ماهلاسايننالاالا هيلع عاطي الف اصيحص ناكن اذه ناف لقعل ل يل دب كلذ ةفرعمنع

 هل ءادلا دجو نال. 0 ؛ كلذ لثم فرعي نأدعال أ هيلع لدي رمد لمع! سا. و جووأىلاعت

 رخ ىلا الذ 0 دة نأاماف نطةدافالالا ملصبال ال_ءاددو دروأام لونك لو دعاسو

 اذا ىدق بابن نمالوك ذل لك همسأ (لاكلاو) ب باطتىآ (ىتد هلوقو) هب لاطأ ام
 بملأ (راعلاو) الوكم باح تاكلاسك» ايسر[ تالاف لمعت سدو هو انحاتع ٍ

 تايكحلاب نم هماع لة أم راكل حودمملااذهثا (ءانعمو) رهاظ (تديلابارعاوزأ
 هنمملعتلا نعت دنالو هنماهلاكبلطتةريشعلا لوقعلا تراصةديدعلا لئاضفلاو ةدمجلا |

 وشه نملماكلا لعب نأ راءالذا لامك !تاضو.فل أد-.ءتناكناو كلذ :قاهيلع برعالو
 ماةموولغلا ىف طار الا نم قمسأم ناس ىلع ىرئاك اذهو ملعلعىذ لك ف وذو 5

 كلذ نءىغحودمملا

 (ىرابطلا همكحن نم همضقي أم ضن ىلع * تقباطت قايطااعس مل مامه)

 ناد لكاهكاللا نمنكحسو « عاش لك اسمجارإ نم م سكمشلا)

 (رامس كا اهروسفف ىرساافاعو 5 ةفش تداولا اهمترثتنالو)

 ماهمهلاك لاج لاب صاغ ىنعداا عامشلادمسلا اودمهلا ميظملا كما بار غكمامولا (ةغالا) ,

 ىرخالاق وذ قيطلاك اهنم ةد_-اولك نال اهامطتسم# تاوعسلا (قايطلا عسسلاو)
 ه#:موهردّقب خ ”قوذ“ئدلا ل_هدع نأ ىهو ةيشاشتلا "اسالك ةقباطملا بغارلا لاق

 قفاوباهو ةرانرخ الا قوذنوك, ىذا اةىمثا!ىفقابطلا لوعت_سرمت لعنلابل..عنلا تةباط
 لاه اضي أ عملا اذهنمتةقباطتةلوقو ىسهتنا ننعم _عوضوملا»ا..الارثا بك ةراث هريغ
 هلء المغلاك هن او عجب نم هلا ةيطمئ كلارا دم هيلع تلا لم وب طلا للم أو حايصا ا ف

 ةةباطملا ةيسنو متن نيفلا كصرغ نوقف وتم لءاوعقتجا اذا سهلا ىلعاو ةطا لاقي هنمو

0 
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 للا لهأرثك أ و هصنامةعيرذلا هك ىف ىئاشأا ىمهفقالا داعنب دج سابعا اونأ نيدأا

 هتماق از هندالوو سيو هيلعهتت ا ىل_هىننلا مادقأ ٌيطاول ءامسلا ن 7 لضذأ ض رالا نا ىلع

 ىوطت تاوعماانالو امؤهللا اودمعو را الا وردع ء ءامالا نالو امذهافدو

 توما دبكسةدايز عمرشمما لعأ اهلك ا !ةريخريصت ضرالاو مموج ىقانز ةمامقلا مول

 انرك ذاملاهتحت قاوللان هلضف أ هذهن ”نأ عش و لذف أ نيضرالا" ىأىف اوماكشيإو

 هلوةفركذلاب امهخ ىلاعت هتلانال ىلوالا نوك.:نأل قو ل_ذفأ اهيأ تاوعسلاىفالو
 كه 0 ىرندقىلاهنلاهت نيعادلا"هليقامالو هب الا عباصع ايئدلاءامسلا اميز دلو
 اهيفهرظت ب ليال اء بسلا لد كلك امفهلواحىل اوالا ص :رالا تاضفاكسفءاعملا ىف

 ا رنا ماسبالا نوكم نالت :اظمتناكض رالا ناك ةلظمت ناك املالو

 م” فاعضاب تاوعسأا ة#قبن هو ىلوالاءاعدلا هكشالمنمرثك ام يفىتلا ةكستالملا ثالو
 لضفأ اعأ ىملارحن دج أ نيدلا باهشةمالعلا لّمسدقو ىبتنا باكل الو أ ىف هنا مّدقت

 ءامسلانيرثكالنعدولنو اذن دنع مدالا هلو ةيىلاعث هللا هجر ٍباجاف ضرالااوأءاعسلا
 ضرالا لمقو اهيلا تغلي لذ اردان تءقر وأ اهيف نكس سدلب ا ةمسدعمو ايف هللا صءيمل هنال

 معأ هاو مهند موءاسنالار ةدسما مالاضب أن ب رثك الا نعلقنو

 *( راعنمملءّتلا ىف اهيلعسداو « اهلاك ىجدريشعلا وعلا هممو) *

 مهفىلا ناسنالا اهبامهتي ةزيرغ لّدعلا سائلا ضعبلاق اذسهلو بالاو ىلا ىلع قلطأ
 ضخادادهةسالاوهو ىنالو.هاالّدعلا ماسقأ ةعب رأ ىلا ىندملا اذ ميءاكسملا هعسقو باطخلاا
 نال ىلومواا ىلا بدنامتاو لاثطالا فاك ل عفا !نعةملاخةض<# ةوةوهو تال ومعمل ار دال
 لةعلاو اهاكرودلنعءاهتاذدحيف بلادنا ىلوالا ىلو.ولا هين ةترملا هذه سفناا
 وهولعفلا«(لقعلاو) تابرظنلاباستك 1 سفئلادادهت_ساوتايرورضلاب ملعااودو ةكلملاب

 ”ىكلماولل دع ثء4باس :ك الاراركحت,'لذاع5 وقاادنعةن ور تايرظنلاريصتن 1

 هد_:ءعرضعن ًاوهودافة-ىلا لّعلاو ديدج بسكب منكر بغ نم تنام دتاسممالا

 33 رشلا دبا تافيرصتو ف قونلا فاذك هع سغنالثس اهكردأىت وا !تادر طا

 هدءاوق ىلعءاني ةفسالفلا ا مدشأ ىتااةرمشعلا ل اوقعل اهدا يمامتاوانه مظانللة دا صريغذهو
 لعافال تاذلانبجوماريبك اًولعنودانلاو نوملاظلا لوقيانع ىلاعت هلا نا ةد_سافلا

 ةهجالا هلرساو هيفرثكتالهناهج عجب نما داو هنوكل دوجولا بجاو ناوراشحلالاب
 وهو دءاوئثالاهنعردهيربغلاب بوجولاوقاذلا ناكمالا هيلع اصتساو تاذلاببوجولا
 د_-ًاوهوطقفلوالا لعل الا ةطساوالب ىلاعت ىرابلا نعر ديم مهدنعُ لوال المعلا

 هل لوالا لةعلا ناك الو سةةلاو لةهلاوةروصل او ىل اومهلا ىش با اًةدّوحلا ارهاودا عاونأ

 ىناثلا لمعلا ةءئاثلا+_م1طارابتعا ضاخًريغلابب وو ةه-وتاذااءناكما ةدهح نامه
 نوكين ابجي ىلاثلا لةعلاودو ف الا لواعملا نالملنعالا كلفلا ىلوالا ةهللا راتعانو
 اميوىنام |! لّةمالأ ديمريغلاب دوجولا بجاو دوجومهوهامب نوكمف ف هريشأ ىه تلا ةهحللاميان



 اذني

 تق رشا قامدم اهق ارمشا وهءاافاضمراكذأو تئاوشىلعف وطعم ساندأ و هيلا فاكم

 تنأبغارأىلاعتةلوقىفأك اهي عاستبامم فورظا نال ادّتبملاوهو ىنجابام م« لصنناو

 ادتيم لكو فشكلا بحاص هءلعصناك امد ةماربخ بغارأ نوكمنأ ريد: ىلع ىتوا انع

هلوقالءحالاملهلوقو ريخ تقرشأ هلو هيل ١ فاضمملاوعا او
 اتلصعمذي ردصملاامو تقرمثنأ 

 ضيعبتلا له نمو اضيأ هب ىلعتمر ولع حالب قاعشم نين وكلا و ماللاب رج عض هوم

ذفو هترمش ىلع نوط الفا نا تاس الا نعمل صاحو اهرونل تءلئراسأ او نانملاو
 رازولما

 نم هلع ةضاقمىأ ةبسدق ةمكح هنمدافتسالاهراولأ عظاوسا معدد صيلو ةرهطملا هتنكمأ

 مولعلا ضيةم ضعف نءامال راكفالا سان داو راظنالاراذقاب ةطولدع :ريسغسدّةلا تارضد

 اًيدلا ىملاعفف ادبامل اهقارشاب ملاوعاا لكح تءاضأ كالذإو راربالا بولق ىلع فراععملاو

 تانئاكلا فرش ىرا سل !اهرون نم ةرح الاو

 * (رادلا هذه هلئارس رح اصو 35 ىدهلا عبةهىهنلا دوط ىرولا ماما (*

 1 ةيدم جى ىدااك ةمم عجب ةددشما نوذلا مضن ( ىسهنا او) هعظعو أ لما دوطلا (ةغللا)

 ةياكلانةراعتسا ىدهلا عسنمو ىسغااد وطن لك قوءاملاحيرت ءايلاو ميلا فب (عستلاو)

 رمسسلاوابلاعهصزلد هنالرمسحاكسنلل لدق هنمو رارمسأ عجب او نالاءالا الشو هو مكيام(ريسلاو)

 رادلا هدهبدارملاو مهاودقو مهرسملهن ى:ورسسلا لعب ىلاعت لاق سلا ىف مودكملاتيدحلا

 ىبترنيب مج هنأ ىلاريشياذهو اقاطمالهروهظتقواهيفهلتارس بح اص زوكيامتاو اذالا

 هانعملصاح اذكو رهاظت بلا ب ارعاو ةنطاءلاو ةرهاظلا ةنطلسنا

 *( راكن اريغنمىولعلاملاعلا ىلع »* ىلء«يووعس ىلفءاملاعلا هنا ر#

 عمي ةببتقنياو ولعلا فالح وهو هنذ ةغل مذا اورمسكسل ا: لسا ىلا ب وسفم ىلفسلا (ةغالا)

 فالخاهرسكو نيعل ا!مسذبولعل ١ىلا بوم (ىولعلاو)الع اوععامب عراذم(وعساو) مضلا

 تببلابارعاو اهيفامو ل الفالا ىولعلاملاعلانو اهبف نمو نضرالا ىلذسا !ملاعاانداراو لفسا ا

 تاوء-لاوهو ىولعلاملاعا | ىلع ل ضفو فّرش ْضرالاوهو ىلسلالاعلا نا (هانعمو) رهاظ

 لاف ن منال نيسنلانمهناوخ اةمقبو لو هءلعهننا ىلصهقسىف لاي نأالقمليالو ولغلا ىف

 ةببطلا هتئيطتدخأو اهيفنذدهنوكلو همادقال اتطوماهنوكي كلذ لاعضرالا لضم

 ىلعءاسهلا ةيلضف أ ىلع لديفاشكللا ا.” ىواضمبلا مالكو نيسئاارئاسكلذكو اهنمةرهاطلا

 قلخ لضفو نيةلخا نيبامتو انا هلعل شو ءاعسل | ىلا ىوتسا متىلاعت هلوق ىفلاه هناث ضرالا
 لديو لوقأ ىببتنا تقولا فى ارتللال اونمآن يذلا نمناكمنهلوةك ضرالا قا ىلءءاعشنلا
 طقت نأ اهاوحو ةياورىف و اهدحب وءاوسلا تطاد_ءفر سنأن عدي واد سه نب | هنت رغأامكلذإ

 كإمةهجهيذوالا ريك عضوم اهفام هع داهمت رسف:ىذلاو
 ءاحتددملاو هدم و هللا عيسي

 تاطأ ظفاي اعوذ رم رذأ نع مك ال اوهحام نباو ىَذمرَتل اودجهاورف ةدّدوّيم فرطن م

هبج عضاو كا[ ذه بلعوال |عداصأ عب رأعذوما فام طثننأ اهلّوسو ءامسلا
 ةياورفو ه

 | باهشى ةم لا لاقو ىبهتنا يصون سحثيدلا اذهو ىوانملا لاه ىلاعثهقتدحاس ىذ هرتلا
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 ١ لاكلا نبا لاقو يغارلا تادرغمىفادك نآرقاا قئاق- مهفليقو ةوممل!ىهدسسلالافو

 هيريشبلا ةفاطلا ردي دوجولا ىف «لع ىهام ىلءءاشالا قئاق-نعهمف ثصن لعةمكمملا
 باك ىف ىوانملا لاق ىهتناةيلعلا ةملّةعلاةّوقلا ةئدها ضي ةمكنلا لاقي و ىرظن ل-عىههذ
 /| ةذاملا نعةدّرجن ا ة_جراملا تادودوملالاوحأ نعهمف ثحب لعةبهاالاةمكملا ف قوتلا
 اِهاَضَتَعِب لمعلاو هيلع ىهام ىلع ءامشالا قئاقحم معلا ىهلءقوانراشخاو انتر دقيالىتاا

 مولع ىهو نسحيو ا هرسشن ب عام ةمكسلا نمنا من ىهمتن اة ءاعو ةءاك ىلا نمسقنا اذهاو

 ىدو اهاعارب_غنءاهرت_سبجاما,:مواهب قوطنملاةمك-لا ىعستوةِبَمب رطااو ةعب رمشلا

 ىراثملاوركذ مهكلهتوأ مهّرضت ماوعلاو موس .رثاالعاهيلع علطا اذاقااةقةمقحلا ارسل

 باشلاقي اهطااخيالى اهب و ثيالهوقو هريسفت أذ: مدعو سدّ هب وسما ةيسدقلاو

 ىمتنا ساندالاوراذقالا ىهو حاصعا | ىفلاق ةئاش ع. جب بئاوشلاو هطلش ىأ ءاملاننيللا

 (سندلاو) ريفا فطع نم مظاذلا مالك ىفاهيلع ساندالا فطعنو كحسضبف
 خول نيني

 اهبلصوت نهذإ!فزومأب ترتوهلاة؛وةنورلاورظالاوهو هرسكلاب راكبف عج( راكفالاو)

 تعلط سما !تقريشأر ددماوق ارشاهوقو حام_كملا ىفاذك اةظوأاذعن روكي ب واط مىلا

 قارشالا َةفاضاو ةينكمةراعبسا هو ةمكلا ىلا دوعي هبا فاش اررمذلاو تقرمشك

 ىعم هللا ىوسام هيدارملاو ماللا ف لاع عبج (لاو علاو)ة نمار افظأ دس ىلءةيلسخت ةراعتسا

 تقرشأو ىلا عت هلوقكت ءلط هال تءاضأ ىنعت انه (تقرشأو )هدد وم ىلع ءهنال املاع

 ةينثت(نينوكلاو)ادب ف«( حال أو) قارمشالا ة كح هيح ودا ىلا ءامعاهنفواممرزوم ضرإلا

 قيقحلا لجأ دنع نوكلاو فيقوتلا لاف ةرخ' الانوكوايندلانوكام.دارملاو نوكلا

 قلطملادوجولل افدايهناكن او ىجهنا ثيجنمال ملاعوه ثح نم ملاعلا دوو نع ةرامع

 )نأدعب ةّداملافةدوصا!لوص>نوكلا !ل,قو نوكلا ىنءعوهو رظنلا لهأدسنع ماعلا

 دقو حابصملا فلافالياراس اذا ىرسن هللعاف مسا (ىراسلا و) لاكلان م اهركذاهيف نكن

 ينءملاورسياذا ليللاو يلاعتّلت!لاق ماسجالاب الاهمية ىناعملا ىف ى هرم ف رعلاتامعتنسا

 ربرجلافو ىخذعاذا

 مام لكمور.مومهلاوخأو «* مانريغنتبف مومهلا ترس
 ناسثالا ىف ءورسل 'فرعىرس ىم ةرمسلا لافوامهوأورجلناو سلا هدف ىرس ارافا الافو

 (بارعالا] ىهتنا بكل هذا ومغلا بهذو لابد نا فاط وتر ثك ىناعملا ىلا لعفلادانساو

 ةرلعلل فرصلا نعوذ وهو هلعافنوطالذاو ضاملهفرازو مناك عاندمافرحول

 عجادو»و وجل فهسدقفريعغلاو هيلا فاضلابدورثهسدقو هءلوعفمباتءأو ةهتلاو

 نوطالفاىلا عجارربمض هي "هل هتملاءاهلاو لي موز ع راضم لعق ةوأ مضي سعدو ردتقمىلا

 بص عضومىفالهجلاو راونأ ىلا فاضمو شءيلءاقعطاوسو ةماوعقملا لع بصنل ىف

 رعذءلعاق ضاملموهو ول باو يأرهلوقو ريهضلاو واولاب برت منوطالفا نملاذا ىلع

 عياض لعنامو بالو ةمكملتعلةسدق د هيلوءفمةمكجو نوطالفاىلا عسجار ركمسم

 راطناو اهب ود لءاف بت اودو ةمكحولادوعب ةماوعفملا لع سل #ىلصتم :ريمذءاهلاو

 1 يا حاس



 مب

 ءك

 جد !!؟ا>“؟©  لىلىل8بيتيبيببببببباااتاتبتتطبطط0ب0للبببببلبلالبلبلبم جس

 ً روصن ناك هنان روطالفانعىك< و نو ردينبا لاقى اةمكحلاماسقأف ةريثك فءامتهلو

 اذكمئرهنمواذكمةالخأ ن هةرودلاهذه بح اصلوتمف هو ةرعالو لق هرب نأ نا ةروص ل

 لاقف كنر وصامل هلل عفان زلات ل-رتر روصهد هلاقاهتي اءالف هر ودار ود هنأ لاةءف

 سصتخملا هب ىمسملا هذيران ىف ىدرولا سبا لاقو ىهتن اد ب < ىناف تلعففل ىسف: كل ءأ ىف االول مث
 ردكحمالانب ,ورد:كسالا نمز ىف ن روطالق اذ .نأ س دلاط وطسرا ناكر رشا ارامخأىف

 نوطالفا لبق طارس .رريس» كلذ لبق نوطالف اوُةن_سنوث الو عب رأو ةئامع.:ةردجملاو

 ىت .متناكلذ نم لق ةريسم او نوطالذانيب وةنسفاًأ وف ةرجهلاو طارقسنبب نوكينووج
 ىسعدإومنالة نددت امعبرأن را ايمالسأا هم ماع ىسع داو ءل.ةنوطالفا نوكسف تلق

 انسن داومنيبو ةنسنيعيسو نامثو ةئامسمذت مالسلاوةالصلا ام-ملعانسن داوملبق
 بابلا ةفكسأ ىهو ةمتععمج (باتعالاو) مان ة او ناروشو ةنسنو سنو ثالث هترعهو
 ريهطتلاس ددَقَملا بغارلا لافو سوماّةلا فاكر دصمو مسارهطلا نيةهذنو مضلان(سدقلاو)

 ةسوسملا ةساحلا ةلاز اوهىذااريوهطتلا نود اريهطت كر هطد و لجو زرع هل اوقىىهلالا

 هلوقو يمنات ا لضرالا كلذ ول لرمشلا ىأ ةساحتأ | نمرهطملا وه سد ةملاثددلاو

 ل_ءلابرصبلا ءوس رصقلاو خمتلاداثعلاو هرمصن فاشعلا هل قاخ هللاءاشعأ ع راضمهشعيلو

 سوماغلا ف اذكداصتن ىشعتلاران اهلدقوأ ةيشعتريدلملا ىشعو ى معلاوأ ةواشعلاكر اهنلاو

 فعلا ا عانوا وماقلا فام فال ىلعةزم_هلا.سادءامنأالا ىعملاذ_هنمانهامو

 نيعم اريشنتملا“ وضلاوهورون عج (راونالاو) عفتراعبصلا عطس نم عطاس عج (عطاوسو)
 كلم ١ لوةعم يرض نان ريض ىويندلاف ىورخاو ىو دن ادرم ذكلذو بغ ارلالافراصالا ىلع

 وهورمدبلا نيعب سوسو نآ رقلاروو لقعلار وك ةءول الارومالا نمرم نت اموهو ةريصبلا

 مءاجدقىلاءةلوقىهلالارونلا نةنارينااوموحتااو ني رمةلاك ةريثلا ماسجالا نمرمشتتا ام
 وهفاندامعنمءاشن نءهيىدماروت سانلا فهن ىدع اروهلاناعدو ني.هباّكورونهللا نم

 ىلاعتهلوةرصبلانيعبىذلا سوسحلا نمو ءاشينمهبوناهقاىد عد ون ىلءروت هير نهروت ىلع
 ثيح نمرونلابرمقلاو ءوضاان سمشلا صم_ذتو ارونرمقلاو ءاضرسعثلا لءجىذلاوه
 ماعوهاموروناذىأ | اريشمارقواجاريس اهيفل_ءدو ىلاعت هلوقو رونا نمصخأ وضلانا

 ىلا.هنهلوةىورخالارونا|نموتان'الا ع نءداذريغو روثلا وتااطلا لعبوا ىلاعت هلوقاه مذ
 ثءحن م ارونهسفنىلاعتهتنا ىمسوا انرونانا مق اني رنولوةي م ماعأب ومهيديأ نيب م هرول سل

 ل هلخذفةغلابا كاذب ىلا عت «تمست :و ضرالاوتاومسلا رونهنتنالاةذرواملا وه هنا

 ةياغىلءاهداعاوءامشالا ةذ :رعىلاعت هنا نم ةمكسل- ا لثعلا وللعلا ولسا ةباصا(ةمكحلاو)

 هلوةفنامقا هيفعوئذلا اذهو تاريخنا لعفو تادوجوملا ةفر ءمنزاسنالا٠ نو ماكحالا

 مكح لكس او مكح ةمكح لذ ةمكسلا نم مع ًركنلاو ةمكنملا نامسقلان:دقاو ىلاعت
 ةال_صلاهيلعلاف اذك د سدأو ازكهوول |وقءذئ* :ىلعئشب ىذةينأم ك1 اناث ةمكح

 هللا تانآن م ىلاعتهلوق ىف س امعنب ا لاق ةقداصةسضتىأ ةيكت رمش و هنا مال.سااو

 كو هنانآ لع ىد ديز نب |لاقهرياشتمو همكح هخوسنمو نعسان نارقلالءىه ةمكملاو

 1س حت تا بم يس موس عب و جا 20 كي حمم م 2س حس يملا
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 اهقطنىقريضضلاو اهةطنىلائلاهلوعفمو مهلا لال اهلوعفمو نيلوهةمىلاىدءةبوهو ردءقم

 وأب او»تهافو قطنلا قاعتماهراذجاب و هلءافىلارد_دملاةناضانءوذو مدااىلادوعب

 ةرهان ةردقود د حودمملا اذهناتبلا ( ىنعمو) تهافب قاهتمراذجابو تدافا فرظ هىدإو

 اهراذج ب قلعتأ مدلادادعالا فاك ولاك لدا ةداعلا حما, ىفكولف هتفلا ع عاطت سال

 هسمالالا همم | مدد .واهبتةطنل

 ه( راقئمةسمغكو آف ك ةفرغك * هلعرحأ ب نبى ىرولا مولع«

 اضيأةسحاذلا لعواطن هربغو ناسنالا قش (بنخلاو) قادلا ىدالا ةنزب ىرولا (ةغالا)

 اهباك 0 ىلاعتلاف بون ىلع عم وةحراشلاٍبن :ها لصأ بغارلا لاقو حا.صلاىفاك

 كلذ حراوملارثاسةراعمساىف مهتداعك اهات ىنلاةمحانلا فراعتسمت مهب وجو مههأبح

 وهور< : عج( رحيالاو) ىسبتن اه ىنامأ 0 ١:70 قع نع ند* رءاشلالوةكلاهشل اونيملاوف

 ءاملا مضلاب (ةفرغااو] ى :رطسأ ع ساو ناك اذار 4 سرف ل.ةهمو هعاستال كل ذي ىعدو فورعم

 اهم رو فارتسخالا لما ا خفلاب ةفرغلاو مارب و ةءرب لثم فارغ عجب او دلا,فورغملا
 ةحارىرسعزالا لافاك فكلاولوالا انه سسانملاو هد_ ةفرةفرت-غانمالا ىلاعت هلوقىف
 هطغو هلة مءاملافه.غرددمدسمغلاو ثديولا ع نعىذالا فكن امنالئالذب تعم داصالا

 ىعيىرولا مولعنا (هانعمو) رهاظتدبلا بارعاو ناسسنالل مقااكر اطال راما او) همف
 ةنمةف ةرغك هلع ىلا نجس تاكل هتمح أن ىو هلع زار تعضو أ مالسلا مهلعناينلاادعأم

 هللاق ايا مالسلا اه-ماع ىد هوم عمرض ا ةصقن ع زتئماد_هو هئمرث اط لاك دل مك

 ىنذالولغهيفو رهلا اذه نمروةصعةرقنك ىلاعت هللا لءىفكلعو ىلعن ا رضالا

 «(راونأ عطاوس اهنعد ثءللو هسدق ناتعأ نوطالفاوازواق) *

 *(راكحنأ ساند أوراطنأ بن داوش * العب ةيسلق ةءكحىأر)«

 « (ىراسلا اهرون نمي :وكلا ىفحالال « تترشأولا اوعلا لك اهقا ارمشان)

 رازملاوراذسرف-و ررفاس لم راوزو خفلابروز م_هور از وهفهدصقةرانزهروزيهراز (ةغللا)

 حامصملافاذكهلامارك ارورملاههةفرعلا ىف ىهو ةرابزلا عضومنو تسر واردصمنوكي

 ىلا ةسرهمشا | لاف همسرك ىلعهدعد ساج -طار كمل ارو هكملاىفانودلا ميكس اوه( (نوطالفاو)

 نابؤوالاو رمش ثلا نع يلع فلنا ادهازالضافنوطالذاذاسأ طارق سناكو

 حاتفمىفلافإ و ا روطالؤ ١ هذيان سلحو تاق هه«و هسح نأ ىلا كلا ةماعل اتاحلأن

 ردقلاريبك نانودلان مةمكعلل ةسهنا نيطاس الاد أ نوطالفا ةمكسملا ةذئاسأ نيك اعنلا

 تاكو هنعدخالاف طارت رقس عم كاتو وغاثمف نءذخأ هدصاقمىف خسماب لوقلا لومقم

 اهتمراتخا نك ةرثكابتك ةمكملا 3 فنصو لعتسن هناك مهب بسنلا يرش نوطالفا

 هرعرخ[ ىف سردلا ضَوفوْند اًثملاووءاذهاو شاموهو هندمالت لعب ناكو فالغالاو ئهرلا

 ناكو ةم_نيسج طا رسال 3 :سنيناست شاعو ةدامعلاىلا ود عطقنلا او هباضصأ دشرأولا
 لقننم ف داراو هسرد مزال و سن, هي .دمهسأر اطةسمىلا داعم ةيسسو ممتع اذا هرغ

 هدب نم اورتشاءاذعهب حرت ا ؟رايم يلعتلا ىف هسفنتناكو ن نين :1 سها حوزو نيتاسلا
 .1017سااا رط 111111 اس الا ااا كلا سدا
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 ىلقءزاجتوهر حرطيأ(رهدلاهياا قفزات رقهريسفت مقتل هلوقو هرانماصمواوتك

 موهقلا ليلجللا لاه ةيادلا هيدانتت ل مها ممماربس كب (دوقملاو) رهدلا*انيأهملا قا ىألبقىذلك |
 | ليق هييئنلا هداه ناف اونا توك ن أ قوسلاو اهدابقب اذا هيا دلا مامأ لجرلا نوكيثأ
 ةئبأ ةياوخ ضرأو فءذرو<راجن مةغلاصغص (داوختاو) حاب هااىف اذك اهداّتقا

 نيل دنع هلاكبا هناك دير تل اهم رط ىلعر هدا اراوذاندار اأو بلص» سيل راو خدو لمس

 سرق هلزخع هلدام .ِةنالا قراص رهدلا نادل راّودلاىفادوقاا فاضأامناو راوخ هنءدّرح

 دود ؛ ريش يده ماما (با ارعالا) ءاصعتسالا ىلءهتردق مدعل همامزب ذخأ ن ملك هد ودب فمعض

 ذالىاعةمولظ و هلءاقنامزلاو ضامل.ءذذالو ف ةوذمم ادم ربخوأ هلق بدملا ىف ذو عاريخ اري

 اًضأ 1 ةرلا اهل اعامق 'هلدا ىلعف ةوطعمر مدل ايلا قاأف هلك مامال ةفص عف عفد لحم فةلهلاو

 1 هيلا قاوىدهلا ىلع تبان لاعحودمملا اذ هكا هيلا( يعمو) ) ىفاال هلوعةمدوة هو

 ل سرف دايقنا هاا نوداقمو م-همامز ر هِدلا 'اًمأ هبلا ىقابو هنامز ف سانا

 هفنعِضادايقنالا

 *( «(رادجأبهمااتءافاهرادجأب « اهقطنمصلا فكولردةمو)

 لعالاوةرفلا ساو تم كو لع ىرقاوالا لعردتقا نيا اردتم فل
 0 5 * لك ىلع ىأربدقْئش :لكىلعهقلاو هيلعزو دم ئذلاو داو يدق

 ةثااةفلاكل اوةفلكه مقام مازلا (فيلكتلا و)تالمتملاب قاعتن :ال ىلاعت هر دقن ا ملءاملاجب

 فيضتافانلال لوءمملا ىلاىدعت» وهيفاكو هفلك لاعب د و ةةشم ىلع هاد مالا فاكتو

 ديدشتلاو ملا( مدا | او ىعموأن زو هل هن هملجس لثمةة ثم ىلع هفاكتذ صال هدفك لاف

 ادكجويبش الو قملاىلا يددالن مهيشدي و عملا ةساح د ةذوهو معصلا نم يمال عج

 باسحلالهأ حالطصاىف اهاردالىتلا دادعالا اذه مصلي دارملاو ىوائملل .قوتاا ىف

 هلائمهيبسف: ف تن درك ىذلاددعلا ع نءةرابعمهدنعردملاو ىَق ةدئا4 ارد الا ملا رمش

 رودي اوهو لا اوهاهسفنفاهبرض نم عفترملاو ردملاوهنائثال افدعب راب نينثا ىفنانثا

 ةريشعا ا كلذكو امس: ىف نينثالا برمض نمل بناها عج ةعيرالا رد نانثالا لاذ
 ةسلئك ية هرذحال ىلا ددبعلاو امين ىف ةرمذعلا ب 7 نءل بت اهمال ةثايلا رذح

 ىلع هك اردانا ىنعب ةرمشعلار دج ملعب نم ناس مهيب عااد هاو ممأ مهدنع ىع ةرميعلا)

 ةرشعلا ه:ءلصحفت هسمقب درضيد دع راللاىف دع واالذا رمْشدلا ف وطىق سلق يقخلا

 ةقاط تحن لخدبإل مها ادادعالامذه راذجا ناببف اهودو ةعبسلاو ةنسلاو ةسللاكلذكو

 نم سنن ماها ل بخت اهبتّةطزو اهتنيبااهراذج اناء حودمملا اذ_هاهفاكوأو ريشيلا
 دنع لوبتمرغوهوولغاذهو باو1انملاماب نايئالا بعردقيو ب بتاطالا موفيو ىلةعب

 برطلا ينألوقك اذيالارابتعا هنهذ وأ هيرةيامرك ذيالاءاغلملا

 اكسال هيلعان ءىتّدنوأ ه ارثعءاهلعاهكب انستدقع
 ىدهماما هلوق لع ينط عز دّتقمو (با ارعالا) قطن هيمو فو هيداف لاشي تةطنئىأت هافهلوقو

 يلادوميربمثولعافو يضام ل عذ فاكو .هبلال همازاتساو هيلب م عانتما ىضتتقي طرش فوحوأو
4 
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 ناللف ل ىفانأو سوشلا حسني« ىبلاو لل امسأت : سعشأ | لمق امه ن هو لظوهذ رمعشلا هملع

 هلوق حرشف ىوانملاةءالعلا لاقو انه بسائل اوه ىنفملا اذهو حامصما ىف اذك هر تسف ىأ

 عقدياكس انلان 0 ىذالا هب غفدي هنال هصئام ضرالا ىف هنا لظناظاسأا لسو ةيلع هللا ىل<

 | عيدب هسشناذ_هوريثالانب| هرك ذةسحاذلا اوفتكلا نع لظلاب ىنكيدقو س.ءشلا رسلاغاا

 5 نذطالارا :اًدياوهقلا ةقانوهنئادمك هلا رش ىلا هت هللا ىلا هفاضأو ههحو ىلع فقس
 هناسحاو هلدع عرمان هضرأ ىف ةقءلخ ل ةججانل هللا ص اصةخ ادي زمو نآشاللب لالاظا ارب 0

 ىلا هْزَح الا ىفىوأي نأ سوما فو هلم لكلا ىوأي هللا لظ اندلافناك الو هدامغىف

 ىسهثأ اىوهااو سفالا لظفووهفالا اوالداعناك أذا اذه ىسرملا فراغلا لاق سشرسعلا لظ

 ىلا ونا ف راطعك اهيف ىكسلابر ادلاىلا بوسألا ( رادلاو) ضرالا دملاب (ءاريغلاو)

 ناكولو لاعمخوهو نك اسىأراددامباممهلوقو بغا انا وسما قراري و رطعلا
 زوديو ىدهملا نهلدينملاعلا برةفءاخ(بار ءالاز زاوحو لا وةمهلوقكدا ودل.ةاالاعذ

 1 ةفاضالابرو رم نملاعلا بر نم لكو 0 فود ادتبملاري خنوكينأ

 قاعتمءاريغلا مك اس ىلعدل اوقةىف رو رج اوراجلاو ةماق>ا داك لعامتا+ لعشر وطعم هل ظو

 (قعوز هدملاج ءاربغلا : كال نام .رايد لكن ءهلوقو هنملاحوأ قثعهط وأنت ىلع هلظ

 هللا ةمنلخوه ىذلا لداعلا مظعالان اطال اوه ىدهم ا وهىذلا مظانلا ودمت ناتببلا

 اهناكس نم موللغم لكدملا كوأب ىذلا ضرالا ىف هللا لظو هدامع ىلع هماكتسأ دفنت ىف

 *( رازوأ عاظع ىدذعالل * هليدبنمىذلا قثولاةورءلاو ادع ا

 قثوح_سيوامْىل هس ىبلاةورعلاب غسابلا همسشقا| ةسقي رط ىلعحودمملا | :ه قولا ةورعلاب

 ضرالا ىل, ىذا !بوثدلا فرط (ليذلاو)ناممالا ىرعقنوأ كلذو لبو هءاع هللا ىل_مهلوقك

 ةيظع عج (متاظمعلا او) ف انعال( ىشذال و( مصخعا اوقاعتو هيدخأ هءلسقساوئثلا,ْك سو

 ىدسهملاىلاعجرب لصفةمري فد هود (بار ءالا) م”لاوعم زها كانز عج (تاقيالاوز

 ا ا ل عرج لوصوم مساىذلاو ةورعلل تعنقئولاو هريش ةورعلاو اديه

 مسا نمو هئارقأ سرتغي ةروسق مالا فتي ا ركلوةك اذهو حودمملا نعزاجمامالاه عم
 لم لجلاو نءىلا عجرير يمض لءافو صام له فك ىو ك ست: قلعتم هلي ذب و ادسهلوصوم

 هيلوءممماظعو لقالالودوملا لص هريتووهو هريش ىشذعال "لهو يناثلا لوصوملا
 دئادشلا هيلا ايلي نيصح ف هك ح ودمملات أت ببلا (ىن-عمو) هملافاذمرازوأو ىشْض

 هك نك لدعلاءاهلخ .و قمل ةعأع نم هنالرازوالا ءاظءفاخالهعاو هب مدهعا نمثاو

 بونذلاورازوالا نمل هعبتاو

 «(راوخدوةمرهدلاهملا قلو « هلظ نامزلا ذالىده ماما *

 ريثكلاو د-اولاو ىتالاورك ذلا ىلءقلظيوةالصلا ىف ه.مثوب نو هيىدتتقل !لاعلا مامالا(ةغالا)
 ىدهااو ىده م السالا ىلا هن اهاده ددصم (ىدهلاو) اهامان يقم ءالانل هاو ىلاءث هللا لاه

 نامزلا ف مانا اذال ا ىلةءزاحم وهو أهلا ىاتاغزلاذالهلوق |وقو / حابدملافاذكت زاربلا



 نسا :وىثيداحأ ب مطب ناكر رلاترسالو مركلاوةساعسلا ةقدن تفصتاالو ىالاكو لئاضف

 طقةاارهظب ىذلا "ىدهملا نناححالو 30 رغلاو ق ةريشلا ف ترمشت ةنناالو ىراسخا

 ىحنادمو ةقئارلا ىراعشا ماظعلاةعاسلا طارشان م هروهظنوكدو مانالا نيب لدعلاو

 هنضااعضارءالا لئاضفلارعو فراعملا اري لماكتلا مظانااب ىل رالاناكو ةةئافلا

 صني اهنع ىبهملا سلا ةسك نت نم اهئاف تاعدتلا ف طا ركالا نم تابالا نم ىذمام
 مسىهلا بان رأ دنع ى ءوالم. 5 باععالا كا اهمىو اهمىف اهبفصتملل ةمقملاو باكلا

 فرصوأ هيلعيلاهث هللا منراهظا مدا صرصلءلو لئئاصةاصنلا ين كلاس ىلع”لصو :لئاق
 رارسالاو ةنوزخلا مولعلا نم هد_تعاسع نوءفتني مهلعل هنلالإكلا لذ ن ع نيرصاقلا مه

 ةنوكملا

 «(راد لكن مءاربغلا ىف وك اسىلع * هلطو نيملاعلا برةفءاخ) 3

 هد_هب تح هتفاخو هتف ترص فال هلامو هلهأ ىلع فيةذلابان الف تفل لاق راقي (ةغللا) (

 تاطلساا عع فلا اولوعذم دعو لعاف عع ن نوكت ةفماكل ةقءاخ هتلعج هةفاكسإو

 هتلاّنالالوءغمنوك,نأزودعو هدع:اجىأول.ق 3 نمفلخهنالالعءافنوك نأ ز زوصف مظعالا

 ضرالاف فت الخ مكاعج ىذلا اوه ىلا عت لاه [كهري_غد#عب هنءأح هنالوأ ةفملش هل هج

 انلعلءا اثاولو ىلا عت لاف ه-عماماو هد_باما مالاب مات الف دل فعل بغارلا لاق

 هدي نردلا ةيمفلاماربسغلا ن 5 ةباثلا ةفاللناو نوفا ضرالا ىف ”كتالم تدم

 لات نإدتما رخالا بو لاو هس دس رسذتلاماو هزعلاما وهنوااماو

 ضرالاىف مهفاضتسلل اهو ضرالا ف فئالخ مكلعج ىذلاوه لان ضرالا ىف .ءانلوأ

 قو ىهتن :اهمق ف نفلذتسم كاع اما نقشت ر لنور لا هلا منيذلافاذختسا اك

 لءقو كالذي ص ذل دورولدو ادو مد" الالا ةفاضالاب هللا ةفيلخ ل اقيالو مهضعن لاه ريثملا حامصملا

 هللا د:-وهللاناطاس عم«دقو اناطلس جاك ةفملهإ_عجىلاعت هللا نال سالو هو زود

 دا ارطالامدعىذتقيال عاملا مدعو ةسالمىدالنوكت ةفاضالاو هللا لمخو هللا ب نحو

 ر "اسك ةفاذالاوهو اهقاعيامهل_دمف فد رعنال ماللاه ادت ةركن هنالو سايقلاادوجو عم

 ماقلاد ىلا الاؤ الاحئشلاءاشنا وهو ةسرتلا نملصالا ف (برلاو) ىهتناسان>الاءاعسأ

 ةداب لوقو تادوجوملا ةحلصع لفكتملاىلاهتهتئالا اًتلطغ ب ٍبرلا لاقيالو هانرو هير لاق

 سرسفلابرو رادلا برونملاعا !بر لاب هريسغ ءاو هل لاشي ةفاضالابو روفغبرو ةيبط

 لاف (لظااو)ٍبغارلا تادرنمىفازكح كرد دغ ىفرك ذا ىلا هتف او الذ ىلءو اهم-اصا
 هلا لطظو لالا لظ لا ةد هناك ءىاانم معاوهو سعثلاءو ظرسكلاب عذاادضبغارلا

 لظاابريعيو سعشأاهنعلازاملالا« ىلا لايالو لظسعشلا هملا ىل ه0 عضوملكا لاقي و

 ىعم*ىنلاو لظا نأ ىلا سانلا بهذي ُهدَتَقْنبا لاقو ىبْمثاة.هافرلاوزعلاو ةعاناا نع
 ل.قن لاقي الف لاوزلا دعبالا نوكي الء ىفلاو ة ةمشعوةو دغنوكي لاا لبٌكلذكس داوداو

 عو-رلاءىئااو قرمشا ا بتاج ىلا برغمل !بناح ع نمءاف هنالأ ف لاوزلا دعبام ى تاغاو «ىفلاوزلا

 نكنوملامو «ىقو لظوهفه: ءّنلا“ ازف نيمألا هبل تاعام ع ماعلا ئهّم'ا

 حح 6غ



 قلل

 نامرطاو ةديملا نع تراكمي رو مدعو بول طملا رفظلا نعةباك دانزلاىروو ماهم كمدانز

 وهوزعلا نمضاملهذ(زءو) ىهتنا ىدانز كي ترو كناعأو ندهن نإ لون سوماقا او

 ةياكصدشلا يناس زءوةبحانلا بناملاو ىوق تقلا ةزازعورسكاانازعل+ 0
 (غزبد) 0 نع ةنانكماةملاولع لثمو هزعمناح و صخخشلا ناكصزع نمةداع مزلي هنال هزعن

 هريغو سأأرلا ىلعأ أرسكلاب(ةمقلا اوإ تءاطاتو زب سوشلا تغرب لاق « علط ةعملا نوغلا وئا 7

 لاه لالهلا نيبو هندبةغالا ةْعَأنمرعثكق رذو رقعج(راقالاو) ءانعمناس مد: :(دحلاو)

 ني ريشعو عسسو نرش ءو تس ”هلدفو الالهرومشلا لو نم نياك رمق ىعساو ىرهزالا

 لال ثالللالهلا حاصعلا ىف ىره دولا هعبتو يقاراغلالافو ارق ىعسي كل ذنيبام والالداضبأ
 نملوءفمأل "ىبمض ام مالل ادد ثتوءأ.: امض (لبالو ةوقو) كلذ دعب رقوه ئرجشلا لون«

 ىدنو ةحارلاىدننالمهلوةكمركلان ءةناك حسا بف كلا ليولّبأف ءاملاببوثاا تللب

 ا.كهذوذشااىلعثددح 0 دا او تايلر سلا رخو كتيفا ن ء(ترسو) فكلا

 هللا ىل_كهّللا ل اوسر ثد د- كلذ نو لة واهب ث دن ام ىل و هيو كح | 2 -وأس هوماَدأ ىف

 لق<اموهوربخ - عج (رابخالاو)اهظةلريغنمهل-ار ةدحا اولا ىطملا 53و رئاو) ملي و هيلع

 هلوقو)ريسفتلا فطعن «ه.لعه قطوف ثر دا دعو هول راق نءرظ: ١ عامقب بذكلاوقدصلا

 (ناةئاخلاو) ترش: افاهاو أن ادع اهي رمد بأن ن نمارسشن هؤعىارلارم ثذ نم (ترمشت االو

 امهالام_مفمدلا ىفاخلاتالدا:سالا ىف زا همف:بامئاذا مها قش نم ب رغم او قرشملا

 قرسشملاناتةاكناو سوما! ىفو قرم اال ب رفلا صا ف قف كلا الاي بيات« هقو

 | قايزاحلا نكلو ب, اغتال .اعذ ىبتن ام يف نافارا لاو لدللا الام هاتذأوأ برغملاو

 نمالضف لضف لاش صقل اوةص.ةناا ف الو هوريمخلا لضفااو ىهو هلمشف عج(لئاضفلاو)

 نمل تتلو ا اهسفنت ,رمشنتا (متراكصلا نأ ىلا ةراشاراثت'الايهريعت فو داز مخ

 ”الوفنامزلا رخآر هلي ىذلا ىيسملاهلاد_..ءنيدمتوهو مظانلا حودم (ىدهملاو) اهرمش
 ىركسعلا نساسانب د هنا ة.ءامالا تلاهو ةمساا لحأ هءلعىذلا قااوهاك الدع 0

 م بادرس فت هناون الا ىلا دهعلا كلذ نم ىح هناو مهدنعر مشع تالا ةمثأالا دحأ

 قار نملعاف مسا(قث نيا رنا اذه مخ ارحاولا هرك ذمدقتاك هنعيش ةصاخ ضعن هب

 ةمعتة حرص ةراعد_ءاقئارفنوكي لوالا ىلعف ىبعأ هلا ىئقار نموأ افص قوربءاملا

 هفيرعتنا و دوصقملا ىقملا ثوزوملا م طنلاوهو نوكسف سكب رعش عج (راعشالاو)

 لاقتنالاو اا عدبأ دا ىرمعاو هل نمبلطن هدوءقتازرت#و
 ري غءازجو باو فرح ىهاذاهلوق (بارعالا) هلبو رزغأو هلضفرفوأام هردهتنف_قئازلا
 الهنملا ازالوهلوق ىف اهلثم ةمئاعد ةسفان ال ىدنز ىروال هلوقو مّدَدَناك اهطرش4 ةفلبةمصان

 لعفزعو ةيئاعداضيأ همضالباجز زغالوةلوقو هلعاف ىديرو صام لءةىرو ورطقلا بد عرج

 تفدنا نأ ىنئا تا .الا نمل صاحورهاظد_بامو تيبل ةيقب بارع ودلع ىلا و رضام

 منار رابع رضوأب» تاس .الاءدنه ل يقنيكيملا ىف ةحللاتلؤسلا جرن ءةففاصر

 راونأ دحماةورذفف تءاضاالوزع ىف تنثالو نولاطتع؛ ؛ترقظالفا نيقدماارخآ اىلا ىدق ىلع



 قل

 ص رقلاك زيسللا فمر م ذلان (صرقلاو) فئاعصو ةفصص ىناك ةدئازلاةزم_-هبلقنىلاو

 ةزههأا انعر ءالا)قل1نابوثل اوهو رسكلاب رمط عم ( رامطالاو)

 لهذ ىضغأو :هيقاعّتمىوليلإو ملكملارب ارممكهلعافو 2 رضأال عع ى «راكبالا ماهفت الا هبق

 ل-هذىخرأ و هب قالعمم ىذَل اىلءو ماك-ملاريسعك هلعافو عرضأ ىلع فوطعم عراضم

 امو ملاكا اريمضلعافو ىراكنالا ماه بال ازع-ىف ىل-ادول,قام ىلع فوطعم ع راض#

 رانلاو عراضمل_هف ىذرب و ىذراب قاعتمرررجملاو رادلاوءاملاب رمل -2ق لودوم مسا

 بارعالا ماها لحال هلهكاو هلا فاضمراوختو هلعافلكو ىذربي قاعتم هينمرورحغلاو

 يناثلا ثنملاِبا ارعاو اهدمنت للباب ةفوصومةركن ام نوكتنأنوحو لودوملا "رزصاهمال

 نوكيام باكتراب ىفن حاس الو كولي وزن لذأالىنا زدبلا ىعمولوالا ب بارعاق سن ىلع

 رومالا ىف مرا عسضتو لهاسلان ل لوقعلاءافءذ هيىضرباع ىذرأالو ىذرعأ انيديم

 قناثلاب ةتاومشلاسوفنا!بارأذاَذ- كن ةضاقددل ١+ ىرد دزه حرخأالو

 ةرخ الاعلي "نل_ىتاا هع .ةيقللةذللابىرفامناو بك ارملاو سدالملاو براشملاو معاطملا ف

 تاستقالا نمهوامنو ىهمسج اظذهسقاو اح نم عنق الو فراسملاو مولعلا لاردا ىو

 نع ةؤورمصم تم هوهملطأ ناو ىل ل_دأح لهم سهأ كلذدئاف بوش ند #لارتسو فدغرب

 اهتملعتو لآ :ادرلا نع ْن ع سفلا ةلخع ىلإو املاعمو اهفةارش ىلا اهناد اورودمالا فاسؤس

 (لوقي ثمح ىسنأ اعفل اينايدوقمررتاتضلا اا

 ناس حا رلا بلطآو « هتمدخمق قلن ما

 «(ىراقأدحملا ةقىف تغزبالو « ىناجزعءالو ىدنز ىروال اذار «
 ه( ىرابخسأو باك لا ىثي داحأ بمط» 5 ترسسالو جانعسأاب يك لبالو)»

 «(ىراعشاقئارئدهملا ف ناكالو « ىلئاضفنيقذاخلا فترمشتت !الو)«
3-0-5 

 ل ر ماعاد منع افلا: ارزصو ناو ف 7 0 5 .ةزييلا كيا دا

 تارا الاوئذملاف لاق ادام تغلأ ار 1 ملا لعفااريغ ين ا ورمل !هذ_ه

 .هوقك ل والاةنيتردةءوأ ن تره اظولوأنالااو+نوكت :

 اهلمقأال اذ ااهنم كم و اهلثع زيزعلا د معىلداعنل

 ذختاامىلاعتهتنا لاق كمرك ًااذا تت أن اىأكمرك أاذا لوقتذْك ”1لاقي ناو ىناثلاو
 ا:هامو ى- منا ضعن ىلع مهضءبالعلو قلشا هلا لكس هلا ذا هلا ن 01 امو دلو نم هللا

 تضغاو ىولءلإ تعرض ناهلوقةوق ةىفه_ءاءفطءامو ىولبا عرضأأ هلوةنال ىلاثلا نم

 ىددعن ”تعنقو ةعاسةدلب ىرهد نمتدحر و راو لكه بى ذرباس تصضرو ىذقا| ىلع |

 ةباع دهمل«فطءاسعثو ه» .ذال(ىدنز ىروال هلوقو )تاب الاي نز ىروالا اذا راهطأو صرّقي 1

 ىئالانىروأو دعو بابن مايروديزلا ىرو لاي هران تح رخالىأىرب ىديز هللا لءءالكأ
 عملاو“ ”اهلانة دنز ىلفساللاقيو رانلا هيحدقتامم ىلءالا وكسااو تملا دنزلاو ران تجرخاذا |



 غ5

 زرار 211803 ت0 قف ةفرس تيسر لسور تلحاب قلعم امم املس وهلا

 قوقذو سمثلا عواطك مت !مهلوةك افرظ تلمءم_ساىتلا رذاصملا نموهو تاخال فرط
 فوصومللة مصل ةفاضا نمودو هماافاضمى راكفاو ته>ول هل وهةمشاوص ومدلا

 ةينمسأ اوبس ءتللةد.فلاءاغلا, تلجأ ىلع فانءتز باخ هلوقو بئاوصلا ىراكسنال صال او

 ىلع سال ةىفاهرو م نمداوق فرورمل لاو راذاو هيلع ىضَقُ ىءومهزكوف ىلاعتهلوةك

 | ل ىفاهنمو تزربأ ىلع ةفوطعف تفقثو "لجو تزرإال ةبلوعةموهو رضماء لك نم لاخلا

 [فرصلان مهطظاذلاهعئمز هلا قاضمروسقو َتْهَدْدل هءلوعُم هوه و لك ن ملاذا ىلعيصن

 ةلزانى ثظرعاماريثكف أا.ءر هنا تاس 0 ع خيل ل ماع وؤ روق تقر اودوةرورضلل

 ناوأ لفطلا غلو اهيلعلدت ةمالعالو ا تهصلختأ اًقثارظولا ساشلا ىدتهيال ةديدُ

 ١ سراقلإ] سبالواهت الك ثمنا - وامت ايف ل- ىلعردق» .الواهتان اهَمَف :طودحشلا

 ثزرتاف ةمثاصا١ ىزاكفا اها ثوح لا نطفلا ىوقلا مالكتا!نيدامىف

 ١وةنتداكمال ىلا اهم اهمتموتواهاراف>

 ه( راو لك هءىذر انعىذرأو 0-0 ًاوىوادلل ع رض أ)«

 *(زامطأو ضرب ىشغنءعنقإو + ةعاستذ لب ىرهدنم حرفأو)*

 لاق عراضوهن عضو ل ذةءارمضن تن:هلع رض عراضم عرضأ(ةغالا)

 حب اوطلا عيطتا#ت طءتخشو * ةموصخت عراضدبزب كسل

 لحرلا ىضذغا عراضم[ ىضذغأ ا هنعما ةعفالسا هال .انزدصءمسءاوهزءالءلا (ىولءلاو)

 هنعاوفعم ماذا ىذا! ىلعىضغ أل قف رخال دنا مت اءويئقج نيب ب راق همثمع

 بهتبانن مىدقئيعلا تيذقو با ارمدا! نو نيعلاف عقبام (ىذ -ةااو) فاقت هتعىضغأو

 بابن هاذ َتذقو اهنم هن د .ةثتلاناهميدقو ىذا اهيف ثقل امتي ذقأف د 2 ولا اهفراصأ

 0000 ل افاتار اركاتلاال كد

 اخلاَة ب ف عضل اوهو نيدحتفب رودنا نهة غلام هةفمص ىملا كا ؛(راوخمف) ة-رمهمةزاعتسا

 لافراو+وهنروح
 روذلاو وللا تازيجارالا قو « ىندعو مْوللاْنباانزيجا ارالانأ

 رمثالا قمع دسي و ىسهتثياملدنب باقلاةذإورورمسلا ح رفلاو 6 0 (حرفأت)

 اع اوقه:هواضدً اضرلا ف لمعتسذ وئيحرفلا بال هللان اىلاعتهلوق ه-كلعورطملاو

 اءمئراصأ ذا لو ةذازلرسكلانذايئذل اذالاقيملالا ضم: (ةذللاو) تو 0 0
 لقناوتقولاو نيا اهبديرتو اهةلطت برعلاو راهنوأ لمان« 5 قولا( ةعاسلاو) ذاوددذاوهف

 عونقلاو ههتدضرةعانق وا«: ق هن تدنق لام مسقاان اضرلا ىشو ةعاْمَملا نم ) عنقأ) هلوقو

 عئاسقلاا| اومعطأو لد رتل فو سوماقلا ىفاك دض مسةلاناض هرلاو لاذ لاو لاؤ-اامضلاب

 ماعطااوةاملا(شسنعغلاو) "هل سرع عن 1 ا ترتعملاو

 هبشاعبامو احلا هينوكي اهو ب رمشملاو معطملا نماهب ش سعت ىبل !ةشدعملا قريات او هب شاعنامو

 ةءلصأ اهمال ةزمه عملا فة شعم : ءايلا باقتالو سوءاسقلا ىفاذكش ياعم عسجلاو هيفوأ

 ىلاو



 تالا
 2002 آس

 نيبراوغملجرلاّقي ةغااممة قص مملارسكب(راوغملا وراضي رومالا,فراعلل لاقي ودوة-
 ىدمىلال وصولا نءوخأّ نمي سواق ىفاذك تاراغااريثك ىأ امدرسس كسب راوغلا
 هلا لوصولان عع هزدتلىناعملا نامي تاراغلا رثكلا سرافاا لذه ملاهذهزومر
 هتلغج هتلجأو هيلاوج عطقانالوجو ةلوج لوي نا دمملا ف سرفلا لاجن م (تلجأ هوقو)
 امءابواولا تءاةفداوج دامح للان ى :رخلا نسا سرفلا اوهوداوج ع.«ن(دامخلا و)لوح
 ىأركف مالا فىلو ىناعملا باطارب دآلاو رظنلا,بلقلا دّةرترمسكلاب (ركفلاو) مايصف
 ازكحاانظواالعنوك,بواطمىلا اهبل صو نهذا!فرومأ بدئرتوه لاق وي و رورظن

 لكن م قابسال عمت ليخ ىهو تادحتوةدصسكا ةبلح عجب تاهني (تاءاط او حابصملا ىف
 (تهجوو) ل مخنارخ [ىفىأ ةبلاط-ارخ ىف سرغلا نءاج لاقي دحاو هجو نم حر خالو بوأ
 وف ىهعدملاوءانل ارسكب ءاقاو ةد>او ةهج ىلع هتاعجئشل تهجو لاسةي ةهج ولان م
 لةعبالرك ذم ةؤصهنال لءاوف ىلع عججاسغاو بئاص عج(بئاوصو)ةدد هرضال مظانل ا ادرصقو
 ركفا اوهورطن عجب (راظثالاو) ب راوضهبف لاي الف براضوخ فال لءاوصو لهاصك
 ىا فا زاربلا ىلا جرخازوربزرب نم ترهظأ ىأ (تز ربأةهلوقو) نظوأ لعىلا ىدؤملا
 ىنللا (ضماغلاو)رت_سهاطغاذا هرتسنملوعفم مسا( روتسملا او)ءافختا دعب رهظو ءاضفلا
 نم فاسشا اديدشتي (تذقث هوقو )ف رءبال ضمان بسو هذخأم قخاضوغ قحلا ضع نم
 وههىناثلا نعملاوباشلا ىوةا!نالغلا نمودسالا(روسةلاو) حوعملاميوقتوهو فيقثنلا
 ىفاك اعيرس سر رودت ىأر هئارو:ىذلا راّوسلا ناذ راّوس لوب هفصول انهبسانملا
 0 وعصو اهقةالقّسا فرومالا تالكثههم_ثدنافةح ءرصم ةداع<#سأ مالكا اىف ١و سوماققتلا
 لسءالوهاعي رس هسأر برو د ريا برش ف كم-مخم ىوغ ىوقباشب با اودااىلا اددر
 هنال ةيوعصا ابق هدوأميوقتو هحاجو عا. ةئمن وصعب الق دنال هغنع عاقبالو مهمنلا
 ىل-#و هإ_صعمب دوكأ ةنودح بربرو هر هل_دعمو هلوق (بارعالا) ه.غنعك وع :ربال
 ىلءتاح ا هلوق هرفي فوذحم ل فب بصنوأ تاجأ ىف . الا هلوق هربخو ءادئبالا: عفراهر ورجت
 نملب تلجأ ظنا نءسبل انهرد_ةملا لعفلا نكل عورلا لب ب بطخو هل اوقف مد ةناموحن
 ظفالا لع هلضء1 تءنءامهد دوزلل اركسفا ادامج تاجأ :لذءمتسدالا هر هريدقتو هتابسامم
 زوو هلذءاتعثد_هرتعن قد رطاهل ىد ميال هل وللا ىلعامعن اهم هذ واهمعفر زود و
 ىهم لال ىركت لك ىلا_تدلوةك ىلا ىنععاها ىفماللاو هم دمملا ةثالثلا هوج ولااهلحمفف
 ”ولجلاو لع اهل !بئانئراسأ او هيواعتماههوطىلاو لوعءفملل ىبم عراضملسعف ىدهيالو
 ىحاوم ا !بشت هلوق واهل قاملتيث اما ارعالا لا نماها تشب واهلبق لا ىلعةفوطعم
 قا«:.ل-نود هلو ىففرظلاو اًضيأ هل_ذعل ةفصرج < ىف "هل جيلعافلاو لعفلا نم
 | محأ ع راضم هزتأ مضي معجصو هلوقو اهزومدىلا فاضمل حو لح ىلا فاضموهو بيشنب
 اهم: اهاف سشنهلوق ىلع ةفوطعم لهب او هيقاعشءاهراوغا نعو راوغملكهلعافو
 أدّديمتردق نا"هلضعمو هلوق نءربخ عفرلا لت ىف لج لءافو ىضاملا لعفأا نم تاجأ هلوقو
 يحس رت 3773 #17 < فاض ءركفااو هيلوءفمدامسو ةرسسةءاهنال اها لت الف ف ردم لءفاالوعذمتاه> ناو



 ذب بامعدم

١ 
 تلاد

 ىلا دوءيريضءاهلاو ماك اريمخ ل ءافو هن موز < ع راض ءل_فهدبأو امدضامءانهمباتبو

 نوكننأو: :رهذم نأ, بو هنماه دعب لهذا او ملاعةفرسنوكتن زو ىو هلوعف بألا

 وهواميبوصنملا لعفااواهابق ةرّدعم ل_هلعتل !مالواري,بودئماهدعب لعفا افانر دسم م افرح

 ءاسي ىلعف ةوطعم ىنأنو هلءاقبئانقبد_دوهلةلعو هيام مهعتولو لوعفما ” حاجب

 ىسأي لعاف ىراجو اوقرغأمهاراطخام ىلاعت هلوقك للءلعت فرح ىهو هب قلعتمةرمسعت نمو
 ل دأ القا سانال اذ رهظأالو نامزلا بئاصءنم ىفلزنام ىنخأ ىلاثنملا ىنعمو

 نزح وك>رفلج رفي نمويدصا !نالىراج نز<الئاو يد ردك و قد دص ىلعهوركملا

 بئاصملا ناقك للعىف ديزب نا مظاسنلا ىلع ناكو كلذك نوكي بااغلا فراسإلاو كنز

 « تقلا شءادعالاةئاعمو ٠ لاهامءايدالاد ع اهمظعأ ىهلب ءادعالاةناهثفوخ

 ىسأ ناداف أود ارملا,ىفول ىراجوأ ىل> هدم ىمأب وىودع# هعقوب رسال كهدبألو لاوولف

 فاكراجلاو قيدصا! نءنيصخشلادحأ

 « (ىراسلااهتوضىلاىد,الو قيرط « اهل ىدتهي ال ءام_هد هلْضعمو *

 «(راوغم لك اهراوغا نع مسيو هاهز و ءرل>نودىصاونلا بدشت)

 *(ىراظنأب ئاومداهاقلتتهجوو ه ا!هتاياحف ركمفلا دام+ تلجأ«
 *(راو »روق لكح اه٠تغقبو «٠ ضماغلك اهرودسءنمتز رب اف)ه

 ءادو دمت اسهال !ىل_ذءآن «لعاف مسا ةديدش ةلزانىأ ةهمملاداضا اريك هلضءمو (ةغالا)

 داولاىهوةمهدلا نمدودالاوه ومهدالاثنو٠(اههدلا او)ءايطالا باغي ديدش مضااءلاضع

 ةهلصوملا انهاجيدارملا نكلا "هل مو هريسغو أت ناك هل هو ءةلالدلا ىهو ةءادهلا

 ديعنمفيذاااهارللاران مهازانمنمناكمعفرأ قاوعضين اب رعلاةداعنا كلذو ةلسم
 هلرائمالىأ «هراثمل كدت الد ال ىلع#

 مهتدرأاذا موقلانعت مح أ ديزو ألاقو هنءترخأتىأ ىهالا نع نمحأ لاقي رخأت ىأ

 51311العدد ار سلا كا سا البا اق ىأروغلا ديعبنالذلاقيهرعقْئت لكروغودوغعجب (راوغالاو) مهنءتعجرفم عيه
 وقح



 ,, بصل يآ سس ع تس دس عج مجرب عج وس جو جس دووم ب ديججج

 بصأوأ عفد ل وأ هظفا ىلع بطل تءن رحل ىفةللا اوه لا فاضم ه«عقووهلءاقرسسأو

 حدفوطو رب ! هلك كتان عد ةملااتعنل !نموهو اضيأ ا هلك ىلع هل د

 0 وقف ورمل او راملاو "زان انزأناك العر ىلاعتهلوقك البلق ناك ناو

 وه 1 لا تالا ناذوجيو اذيأ باهل تعن

 هريسقا :. وذاع لعق الوهن منو تححرب دق: ىلع بارعالا نماهل لحمالو دنت دقت

 بست عضومىف "هلو اوربخ كي :اةلنودهلوقن هفرطظا او ًادتءمفتملاو ةيرعةثامالروكذملا

 وهو ةلومغمو هتسقان نيب ةيضارتعا نوكت نأزو<و همم .ةلئق لوهةلاربهذن هلاحلا ىلع

 باقل تءنوةور اص قا غتمزه اًرولابو هل تءنروقوو هتسقانب قاعتم تاقيواها لكقالو باق

 هيدناضا ارمسنأ لمعلا بهذ. حاهرلا ن هاك لوم تر نهد دن شالا تديلا ىعمو اذبأ

 ىلءرب_هااربثك تبان" باقيهن ادا نم لهسأ كالهلان !لاااو هتةلمدتو ه_ ءاعرب_صلا تفاكت

 نٌلاوأب البلا

 « (رادصاودوروفب.>ر ردصو * هواقا لعال قملطه-_جوو)*

 ماسي لمت_مدي زونألاقو حرف ىأه_>ولا قءاظوهورمشدلارهاطظىأ قءلطه سو (ةغللا)
 (بسعرلاو)ةفدادااو عاتجالا(ةاةالاو) ركضلاودم [سااوهوللملا نم عراضم (لعألو)

 هغاي هدر املا هريغوريعبلا درور د دم(دورولاو) ع ءاولا ناكملا سلفكب حر لاقي وبي رقك

 ةزههاا اركي( زادصالاو) سسكلاايدرولا مسسالاو لصعال دقو هسفدل اود لصحدقو هاقارو

 دارباف لوي نأ ىضَنَم 50 ”هلياقملاو تع-ر دوما ن رك ل مل هنردص ار

 هلوقىلءفطءه-_-ووهلوق (بارعالا) مظنلا ىيضاداربا ناكمدودو عضو هةئكيلرادصاو

 ىهلءاف بانو لوعفملل ىمملا عراضملا لعفلان ههواَشل لال ةهلسو هج -ولته:قءاطوبلق

 ٌرلالحمفدوروفو هلت هنبمحرو هسووأ تب اق ىلع فاطعر دصو >> ول نأ تعنرح لك

 فوضصومديد-د أبر تدباا ىعمو هةملاح هنا ىلع تبصخا اوآ ردصا نان" تع هنأ ىلع

 عساو ردسرو هتشاشنل ءءاسقل د ل عالرمشل ارهاظ هنجوب همسات اه: آ م3 مالا فاصوالاب
 هنعاهردصأو أهملءاهدروأ اذار هدلا ثداوعي ق.يال

 * ( ىراح هرسسعت ن هىسابو قيدص 5 هعقولءاسي المكهديأ لو #

 اهايقماللا تر دقن اخ ل_.ءاهتوأ ىردص فرح (ىو) هترهظأ هدب دباورهظئش ءلاادب(ةغالا)

 ةيددصملاتأو لل#اعت فرح ىب .يناهامق مال ار دقن لناوءاسإ ءأةمصأن ىردص هفرح ىو

 ىلا.هث :هلوّدك اهاطغت لهاعلالب هلع نعل ءاعلازجتتالةمفانل ا الوءاسنل ةيصاناهد هب ةر ممم

 لهقةءاسمو اوسوغاس نملوعةمأل مم عراذم(٠ اسو) دازالب تتح مهلوقواوسأتاليكلا

 60 دولا فقدصلا ن ءاهقاقمشاو ةئاددلا نيب وهو قداسملا ا هات

 رسعتر داهم (هرمسعتو ) نب رح لثم" وسو 44 5 نزح اذا بغت نان: نم ى# أ عراشم (يمأبد)

 همز و عراضملا + فرح (بار ءالا) نكسلا فرواحنلا(رانلاو)ة:او ب تبعضادا سهالا

 1 اا ا دا اا



00 
 1. سوت 2 لارا: 773777712 تت اعتدت تح تو عنو همت دما توجو 177 -- مسن

 رد راهوهف طقسبإلو عدصتا لاق بان ءاروهفرا اراه حابصملافلاقو سوماقلاىف
 نم لقتال فرظاذا(بارعالا) يهتااشنأرَ وهتو راهناد_ةفطةساذافرثاه نمبواَق
 بدك ن مهريسغو ىغملان ميلطي فالخ هيصان ىفو مزاج ريغ نكس طرشلا ىبعم نعذم نامزلا

 هلا فاضمريسصل اوهلءاف بئانروطو طرششلا لهذلوعقمال" ىبم صام لعق( كدو) هد رعلا

 باوعلل ةطبارءافااوهيلافاضمو ادت ىرايط_طماروطفهلوقو لدي قلعت ثداح عقو نو

 انه طرسشلاةادأنال بارعالا ن ءاهل لحمالو ءاقلاب ةطبت سه طرمشلا باو هلدعاو هريح عاشو

 نءىريغريص فعضاذا ىندملاو هيلا فاضمر اهنمو عاشل ة ف دوأربخ دعب ريشربغو ةءزاجريغ

 فعضرالو لكبال عفترملا ليملاكى وق ىراباطصاف هلزاونو رهدلا يئاصمنمث دع املج

 *«(راعسةن الان خوكدؤك »* هعقورمسأع ورلا لد زب بطخو)» 1

 * ( « (رابصزهازهلابروقو بلقب هناّقل نود فّتلاو هّتسشلنت )*

 مالا عوراو) ذا هشومنعئتلالازآ جرا(, نيود يسف مق: بط [ةقل)
 رمخالا ىتعملاو ص .وماقا!ىفاذك لّدعلاو نهذلاو هداوسوأ هشمعزفلا عض وو وأ بلَقلا

 عقو ردصمن روكسف شب (هعق و 2 رسعل اذ_ظرسلا 0 لمضف# مسا( رسأ 79 يا

 نك اسواواذد_هرةءوعطمةزوهو ة-وتفء فاك د وكلا وا امهوذو طوسلاو تسلا

 ||| دعوا حوىانلاو ةهملاءاذلا( زخولاو) ةيعصىادؤوك ةءةءلاّقب بعصلا ا

 ةغبص(راعسو) ع رلا لصزوهو نان عمج(ةئسالا و)اذفانن وكن الءربغو ع رلاب نعطلا
 ليةئتلاناهترعسكلذكو اهتدقوأ اهترعسأو تد_ةنا عفن بان نمرانلا ترعس نم ةغلابم
 ىأ (هتيقا:هلوقو) رانلا فرحا مالباك لومة :_ىالاءزخوكى عي مالبالا ىف زا انهريعستلاو

 هنمىبالو كالهأا(فتخلاو)هتلمحتو هملءربصلا ىسف:تفاكف ىئباصأ قس تناك

 1 ف لرش بريضري-غن تام لذا ضن تفرج تاملاَقي لءذ

 اذا ب رضٍبا:نمافةح فدع هشا هفس لاقي هنا ةءطوقلا نبا ىحس نكلال_عف فدعا عمسأ
 ىذقم ىىدح سفاتيفهشارف ىلعتوعن اها كلو ممل دعا لكو حامصملا ىفلاه هن امأ

 هفنافث» دمسانهتامامو « لوهسلا لاه هنا فتح تاماولاة:فنالا صخاذدوهاو هةمر

 'لالهل انا نعي ه.:مب رقأ ىف رظلا ىلع اذ نودو*لاةب برقالا ىنم؟ (ثودو) ىبهتنا
 وهوراوولا نم ةفااصةقمص (دوقولاو) ب ظلما لد ةباص| نم سونلا راش> !ىلا برقأ

 هايااودكرح اذا هزهنملاتلاو ب ور رست انتم نذلا (زهاز هااو) ةن ةناذرلاو للا
 ىعع ءالعتسالل وكس نأو ممأ فاولخدا ىلاعت هوقك ف ىعع نوكننأ زوز هازهلاءف

 وهو ري_صلا نمهغلامم قص (رامصو) راطنق ىلع ىأراطنب هنمأت نأ ن٠ ٠ ىلاعت هلو ةك ىلع

 بطخ برو ىأواولادعب فرد برب دوري طخو (بارعالا) عزا نع سفن! سدح
 بارعالا فدي از رب فرح ىهو 5 هلودس خر أر دلا جوك لملو * سقل ائرمها لوقك

 دوكو لءزيبهفصو هيءادتبالاغ وسو ءادنبالا ىلءعفراما انهاهرورجتل مش ىعملاىفال
 ىلءرامذالا بابن مهتمدان هرمسقي فود لعفا ةماوعفاا ىلعبوناماو هتسقاتةلوق هربخو
 امدقمهوءةم عورلاو عياض «لعفءامأ ا سضب ليزي وهترضادن زدج ىلعري_فتلا ةطب رمش



 ع«.

 اولحاشأ انطاىداوفىفمدو * اوأناٌممح ار هاظ م مع بصل مذ

 ةمعحلا هتديصقىلاقو

 عزام رع _غاكن بأ ىرطاشو « يوكو تاطوالا نعال

 يح رعذمءاعر لا حرعتفادب ه ىمو هريضاح ىبحو ىراادرا لاق

 «(دراكباو يذعف اءازرلاىلاو * قءوربالو سها ىلا اولعامو)

 ىلاور دصم(ىلاوبو)هلثمىنعورو عزف لاه با, نماعورئشا | عار عراضءىعوري(ةغالا)

 ازومهم هؤزرأ هتآزر لاب زمهل ا هلصأو هب يملا هوا ذر عجب (اءانرلاو) عياتن اذار طملا
 ل ةلاكزرلا هم مسال اوفاالا.ءازرا هز رلاقم:فةعدتو ةيبصعهتيص أ اذا خف باب نم

 رخآوهل قو "ىشعلا انالصرصصعااورهاطظلل لاقي هنمو بورغلا ىلا لاوزلا نيبام لءق( ”ىشعلاو)

 ةقعلا ىلا برغملاةالص نم ءاشعلاو ”ىشعلا لمقو حامصل ىلا لاوزلا نم”ى علا ليقو راسبنلا
 دوهشااوه لوالالوّقلاو حامصاىفاذك ةقعلاو ب درغملاتا اعلا سراف نب الوق هماعو
 اكىضلا تقوىلارسقلا عولط ن مةزمهاار مسك( راكب الاو) ف اشكل بحاسص هءلعى رحاذاو
 همن ألاقي راصساو رصسكن تصفي ركب عج - ةزم-هااحوتنمنوكي نأ وو فاثكلاىف

 راك رف رغوة ءلئثمركباوهستادغلا 5 مكرم سرت ار ةودغىأ نتهفب اركب

 هلوةلملديدا صريغنيتقولا نيد مييسقتاا نارهاطظااو ىسهتنا باطراو بطر لدم عيل عدس

 ىلع نوكيو حامسملا فاك لهفريغنءلوالادهيىناثلا لوصط-وهو ىلول هدر ىذلا ىلاوت
 لق و فاشكلا ق لاق نب رم فما ضعدل وف امش هو ةركباهف مقرر مهل و ىلاء'هلوقدح

 نيدقولا دصّنالو ةموعدلا ديرت ءا صواحا.صنالف دعانا لوةناك هروردو فزرلا ماوددارأ
 فاللي | اواعيل ىلامزءامانا (هانعمو) رهاظ (تنبلا بارعاو) ى.وتنانيمولعملا

 ىنال قاسح ةنمزأرئاسو قاهوأعمجف ةىلاة-وبوذلا بوطللاوةمااوملا بئادملا
 ست ةبيصم ن ءريات الق دياكملاو فاشملا له ىلعاهتضرو دادس ل ىسفت تدوع

 مابي زر بها نمللهفناالو

 « (راهن ريغ عاش ىرابط ءاروطف * ثداح عقو نمريصأ اروط كداذا)#*

 هّيوستو بارتلا سكو اهطومهو ضرالا دوهص ةيوستو ناكملا نم ىو لاو هك دااك
 فاضا اوه ل قو مأشلاب ]_ءبو نينيسوءانسىلا فاضيللب ابرق لءجولدملا(روطلاو)
 اذكمال#لا ملء نورهريق هيهتابق نءرخ اودصسملا نعنع سد لان لمجو ءانيسيلا
 روطف هلوق لملدي هريغريصري_صاادارملاو عزملا نعسفنلا سح (ريصلاو) سوماقلا ىف

 امهوحنو طوسلاو فم_باانيرضلا ةعقو نوكسلاو فلاب (عقولاو) هرخ ىلا ىراءاطصا

 تبلقربصلا نملاهتفا (راياممالاو) هيئاصمو هيونىهورهدلاثداوسداو (ثداحاو)

 ليقهنمو عفترا نيتي نمشي لولا 3 نم لعاف مسا (عاشو) داصلااهتروانءاطهيفءاثلا

 اك همدهم راهو طقسو مدهماانيلاراهما نمل ءافمسا( راهنمو) ريكو مظاعتاذا هقنابز زم

 تكن
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 حدعامف ادمةملمء«ٌ_سدق :و هلءافمدقلطأ اذاو ىستامأم هرحس نم هملا لم ىلاعن لاق

 نال رصم ناساا ضع.ّنا ىأ ١ رصسأ ناسا ىلا ع نمنا مالسااوةال_هلا هملءهلوقوحت دمحيو

 لاقتكبوا_ةلالرقسف هنا نسحي هنةمق- نع فشكرو لكشملا ئذلا عضوي همحاص

 عماسلا بدم امهدأأتلاةدار ما هاو م ناساا فناك امل موضعي لاقو رولا

 ىسمنالال_لا ارهكاوهل قو قء قالا ردسلاب بشور غن ءالغشي داك دح ىلا هر ردو

 رهظ ىتلا بءاكلا ةياش اانا قامزءاالاضي ار هظأا )م امهمو) رهاطظ ( تدم ءاابارعاو)

 رزيعتلدوعالااهفر طو تا علوه دل هدقب دوار 0-0

 نمالا اها نالوا ليئاقلادابعن مالو رودلا 0 رم تسال 0 8

 هرسس دق ىضرافل الاف رص. !اوةريصبلا ىعأ اك

 اكلر وىدصقتاةف ىلتل * لح ئثلك نس>-ىلل اق

 اح املا نيدلا فيفءلوقو

 ىلالا اهوسمو اله هلاترطت * * نظر حلملاو اهلا ترظن

 «( راح سرادو لاب اطرلع 35 ةفقول عومدلاب" ىعن لاو«

 ذاع كسلا حامصملاف لاق برش برق با نمو نا« نم فصو ”ىذرك ىص“ ( (ةغللا)

 اللع بان نءخاسوهذهسف: تد«واحم ىلوالا تاع هئملع-ةا|ىقو مركجااودوالا

 صوقن مس لعافلاو #3 انضءاهطااخءاملااماذا »* لاق بعت بأن ع نم نسي م ةمناث |او

 ءاموهو عمد عج عومدأ ا ىحموهذ ارا تل ل شر د رد ةتلاشلاو

 تعمدو عفنبادن ءاعفدنيعا|تعمدل امي لصالا قر ددموهو دورمسوأ نزح نمزي-هلا

 مسمنأم هوقو لدز أ: !١قو ىدعتملاهققو نم ها لا هيفَدْعا بعت بانن ماعمد

 «ةةقوك فةوام هيت لعذاةقوان أ هّممقو وا ءافمادافوقو بف ب يوتا للاقو نولؤم

 لولط ل مقار و بام_سأو بدسلئملالطا هعجيو راءدلاراب "نم هصخشأم لاطااو هّتةتوأو

 ضرالا هتنذأ تملا ىلب نموأ قاخاذا بوثلا ىلب نم لعاف مءالابو دوساو 3شأ لادم
 رخ عج راجالاو هزان' تيفو اع دعقبأنن . اسوردلزنلا سردنم لءاق مسا سراد

 اعلا نيتكفب رحب رعلاف سل مهضعب لاكر نب سو دلاو ىمب«هب وفو رعموهو نتي

 مهلثمىا هلوق ىلع فطعةزمهلا مفي ىضمىناو (بار ءالا)لفقنازو رش هريغامأو اذهالا

 ىلعو ليلع“ اإه_ةقول ىف ماللاو ىضسا قاعتم عومداابو اهرب_خ” ىضمو ملكش ارضنا مساو

 ه- هلا هتفاضابرورم راس او لاط ىلع فوطعم سرادو للطا تعت لابو ةفقو قلع لاط

 تقفالا با.>الارابد يا ا اسيرعل يظأىلا (تببلا ىنءمو)

 ل أ مهب "يلد اه 1 ًااهراحأ تءنخو اهملاعم تعكاو اهران'آ
 ىلاعم قاوشالاودولاءارساو قاشعا اةداع :وهاكرطااك معن ٠ عمذلا ىرح تح ىداو
 نود ناكسلاب غشاغاو برشا ادهن همواعم ب رشا نعالو بهدملا دك ء ىلع تسل

 هرم س ل ىضرافا!لافاك تال>ا مم دعب صنو تنك اهني أ ىممهو ناكملا

 مف



 ل 1

 نامزلا ءامال

 ه( رامز مودوءبىداشلا ئرطيو 5 هزا قل لوهملاب رطخلا فرضي و )<

 بامللاو ودان ممريستلاو قالو َمهلاودو رضا | نمىرعضأ عراذم نردد (ةغللا)
 لمعت سا دقو لئاه وهذ هعزفذأ لاق بان نمئشلاهلاهنملوعفم مسا لوهمو ديدلا ىهالا
 فب عزفمىأ لو ومال بخ عزشمىأ لئاهب طلخا ال ههجبو ريش ىلع اندالوهد م ظانلا

 ىفالالوهملاءالو لئاووهذ عزنا لاق باَنْن ءالوه ئذلا ىنااه عاملا ف لاقىازلا

 ايلقءازاحم لعافاا مسا لوعنملا مسا لامه سا نم هنآب هلع باوحلا نكعو ىرهتنا لوعفملا
 ار قد الظا فر دسم قاع داهرسكب مفموهامغاو نيعلا تفي مغمل يس مهلوقك
 ةغل ابم بو رطو بعت باد ندبرطوهثانر طبرطحابسملا فو ا أ رطهثد> ا هيرطاعراضم

 هءاىغملا ىداشلاو ى م'ارورساان هد ةءاسعلاور 0 ةد_ثادسدت َه هفح ىشو

 دقوىداثلا قغمال لاق وءان ةلاك تود هيد ةنتنبوأ اس «تانشنأ اذا تودش نم هلعاف

 اهيراضو فزاتفللا ن نمل مضلاب 'وعلاو حاعصلا فاذك هيرو أهيىغاذا ءانغوأار عشأ دش

 مضلاب صو اضيأاريمزو برضبانن ماىمز صر لاقي سعزرلا ةل 1 ميملا نك كاع او داوع

 اذك ةرامزلامءالو ةرماز:أسعاو سعازلاقدالو اولا رامز]-رو ديزوًاهاكحة - أ

 صأ لزناذا هنا ةريمعءايالاضي أ رهظ ىف (هانعم و) رهاظ(تدبلا بار 2 اد) حابدملا ف
 ىغاذا ىن-هملا ناو كاذك تساىنا عم مهنأ وهاك عزاو ىنتلقأر هدإ|ثداو- نمديد

 كاذكس ناو ب رطارامزملافئفنو فزاءلاووهالاتال انبرضو رانوالا دوعأا نم 956

 ةيئا رلافراعملاو ة.هلالا قئاقملا نه ىلع هءاءام كل ذ١ار واعي رطاغاف

 ريخلاهرسسريسمللا هتافنم « شولااهيأ رتولا نعثدح

 *+(راص“ روحأوراط> رمسأب 5 بعاكى دا دهان ىداؤف ىنكاو)*

 باب نمامعك ىمدن د مصل ىمد حامصملا ىفىلنياعمو» و لمعي ىأأىداوف عدد !و(ةسغللا)

 دل ءا تا كيدينيب هتلتقاذا هتمعدأ لاقف فاالاىدعت و ءارتب او تامل

 اذهب ىدثلا ىهسو ةدهان درعا را لاش فرشات ا ع بعك تلا ىهىدثلا دهانو باَقلا
 ةيعكلاتمعكواهيدنأ امك رمح : بان م بعكت 5آ ات م لعاق مس |بعاكو هعاقترال

 راط+وهفزتها خراار طخ لاقي زتسهملا راطقلاو جرلا روسالاو ع اهوتنا كلذب
 داوسو نيعلا صاب ضا ددشي نأو هنيتستفب روخلاو رو- فن رطعأفرذم هم

 نصا يف اهداوس .واومذاس# ب :وأاهبااو-ام ضسي دو امو ةرتوا متةددر د: ستو اهداوس

 سوماقلاىفاذكاهلراعتسي ب مدآ ىف نوكيالوءابظلا لئماهلك نيهلادادوساوأد هلا

 فو س هوماشاىفاذك قدوهذخأمفاماام لك روهسأ او عنكر ه- نمَهْعْلامم ةغم_مراحملاو ْ

 هرك#و هعبد -ائاوهلاقيو قاساةر وصى لطاملا حبا رخاوهر هلا سراف نبا لاق حابصملا

 ٠ تي ماب رعسسفيلا فنيدلارذن مامالا لاق هيكرت نسجو هتقربهلابقسا«ءالك |
 عاد_للاوهب هوقلا يرحم ى رو هش 2 يلب وهيدس ىنذ سأ لكب ص: ع رمشلا
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 دض( ّرما) |صراصارا هائلا رغأردصمةزمهلارسكمرا او اولغراصض باريشلا ىلتحا ظ
 كبسنمر دصءناةزمه فب مهلشم ىلاو مكتمل يعظ لءاف عز اضم ل فرهظأ (تارعالا) وليا
 ملكت اريمظو عراضملعف ىنزفتستو قلثامم مهارهظأ ىأ رهظال هءلوهةماهربخر اهعسا نم
 ظ ىلاعتهلوةك لدا :رمسة ةاهال ب ارعالا نمل اهذها لكتالو هلعاف ىلانللا فو ريصو لوعمتم

 ||| 'النحابو عفرلا اها حم نو كح فالربخ دعباربخ نوكين از ودع بارت نم هقلخ مدآل دك
 مهل ءاشمىناىفامز لهال رهظأ ىلا تببلا (ىنغمو) هءلع فوظغمرا سعاو نزف. قلغتم
 لاعفتالاو ناللتاو ءاقدصالا نمدومةملاىف ةسكاعملاو نامزلا ثداو هقانامرثأتلا ف
 ديعبىاعما هلع و ثيواهدنءارع نوكرفهةفاونالوأ اهيدل واكف سفنلا ىوه قفاونامم
 فادمالو برشم هته سل قالخالا ذه نع

 «(راسعأب لماوا رم رم * ىنل اًرفومىاقلاى :واضىنأ وز

 نمىوضداولا ىوض حابصملا ف لاقةرورضال انْ معت_ءامظأنلاو ناثف درغال و ثعوأ
 َن امعزتبرعلا تناكو ةبواض ال اولوع افىلعىو اضوهفلز»و همسج ر غصاذا بعد بأ

 عبط ىلع« ىجع هنكآ امس متو لف نيجوزلا نم ءاملاةرثكلانواضةبيرقلا نم« ىبح دولا

 لاق ْم رك أ نم هم هوق

 اهاضت دلو: تام « ايصانوتملا هئلان

 مالْءوهذىذركىوذلازهلا اوأ ةةلخ مدخلا "هلقو مظعلاةّقد ىوضلا سوماقأ فو ىهتنا

 حامصملا فاك نمط هريس ايص:ئمدعاقلا(زنو:كلاو) ىهتنا"اهبىشو ديد_كتلاىواض
 لقتساو أ هيئيلأ عفر و ..ةبكر عضوو أ ناهط ءرتغاييف بمدن هيدعقى رفوٌدسا ومالا

 ىهتناآسهترشالزفوو ماًسإال ب اةةلازفوتملاو بونوال ا .متدقو ا .ءافودسسبالو ةاجر ىلغ
 حيمشلا نع ىهنناممال لذ تيعسو لقعلا ىهو ةيدم عجب ىدملاك ةممن عج مضل (ىسعلاو)

 ةضرما!مضلا ةمهلاو لاق هنافاعمبو ادرةءنوكي ىهنلا نا سوماقلا بحاص مالك َى تس
 هرسنملوعفءال نيم (رسأو) اضيأة مع جبت وكي وعنو ىسبتلاكل ّدعلاو دثولا سأرف

 لاملان ملوعفهللابنيمةزمولا مضن(لماو) رسسعلا دضنوكسف مذن (رمسل اوه حرف ار ورم
 لاقنف ةزمهلاىدعتيو ترصخو همم تما للم هنم تال ءوهنلا لاقي رصضل اوم اسلاوقو

 ىنأو (بارعالا) رةئقااذارمسءا ردصمرسكلاب (راسعالاو) حابصملا فاذك ئذلاهتللءا
 ىهوه سلا ىواضةف اضابرو ري بلقل اوم_هلثمىلا ىلع فطع ةزههلا خت بلقلا ىواض
 عراضملءذرسأو هملا هتفاضان دورت ىهنلاو نار د عيري زئوتسسمو ة.ظفا ةفاضا

 لمأو هيقاعتمرسسبو ىنالا ضيأربخ دعب ربو قو ملكسماريهض هل عاف بئانو لوعفملل بم
 تلا( قوم وال هيقاهتمراسعأت و رس ىلع ف هوطعمل و«ةمالىدم غراذملعذ ةزمولا مل

 لقعلا برطضمقاشملاو دئادشاا لج ىلعىوقأ البلا ف.هضىنا ىنامزءابالروظأ ىلا
 رسعو أر مسن م ىلعدربام لكن لعن او رثأت ا ةمانالا ثداودع نب عال: شاملا تبانربغ
 ةفاخيو ةاراحم قلخنمسوامترهظأ ىكسحا كلذد_ذيسمةمىلا عمنزسو أ حرفوأ

 ءاسال
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 كيرمشلا طدللتاو رواخلا طمللناسراف نبا لاق انه نمو ءافرمشو فد رش ل_ةمءاطلخ هعجبو

 لوقهسلعو لدسلا نياوايندلا ءانبك همفدوجولا»هوسبالم(نامزلاءاسئياو) حامسملا فاذك
 هتاماقمىف ىرب رلا

 هدصاةموهناحنافدشرلانع *« ىرولاونأوهو رددلا ىناعتاملو
 هدلاووذح تفاارذح نا ورغالو » ىعوخأ ىلا ل_.قىتح تيماعت

 مالوةيردصملا ىفكوباطألا مهنىلا ناسنالا اهمأتب ةربزغ ىهو لقع عسل )ل وعلا 90

 هيءافلاتثاو قطن (اوهوفيو) ةرمضماهدعبب ردصملانأو ةيلاعتلاو اة ردةماهابقليلعتلا
 »اظتبباابارعاو هتممنو هتيعاراكنا هل عقهءملعت ركن ار دصم( راكنالاو) هيؤطناذا

 | | ىضذتقمو م-هلوةءبس- ىلع مهي راجأو ممم عقجاو ىنامز انياب طلتخ أ ىف هانعم لل_صاحو
 أ .-هاوةءتسلىتاا قئاقط او ةضماغلار ومالانمهعمملكتأال اومهفااو ٌكاردالا نم مهلاح

 ةضئاف ار ماهلاو ىهلا لءنعتناكن او ةضفارو اهلّدذيانتناكححا عرب ةضااراهلا

 تاسالانال اهدحو هور مهماهفالوصو مدل اهدرو اهراكتا ىلا اورداس الث

 نأت رهأ ساسيعنباثن د نمد اهقسن بن سما د: ىفامت د 1 اًذهو لهحااودع

 كنا ظفاحلاهرك ذاك اد افمهضناكن اوثيدحلا اذهو هلو ةعردق ىلع ساناا بطاخأ

 نبا نء"هلب انا نمىممتلا نسخ اونأءاوراماهتءدانعع رخا ثيداحأن م دهاوشهلددو نكلا

 نعدالامثيدحاهنمو مهلوةءردق ىلع ساننلا بطاذ ءاسنال ريشا عمانمعب ظذاب اذيأ سابع
 اهنمو مهلوقءردق ىلع سانلا طلاخن نأ ان ىهأ ءانالارشاعمان الس سه هعفر بدسملا نب دمعس

 || هلوسرو هلا بذكبن أن وبحتأ نوفرعيامب سائلا اوندحافوقوم ىلع نع ىراذمل ا عيحتص ىفام
 ثدعتنأاملاقدو«سمنبا نعهصحت َةمَدَقم ف لمهجرخ أ امدوغ ىواضسل | ظذاملا لاق
 ميعنوب أو سل !نباوءاْعْضا ىف ىل قع او ةنَتف مجضعبل ناكالا مهلوةعهغلمتالاثي دحاموق
 ةنئف ناك الا هنومهفيالثي دعاموق ,كسص د أث د اماعوذ م سابع نبا نع نو رخآو
 نبا نعد نعنادوتى لأن عدلا نيداج- ثب د نم ىليدلا هدب رط نم يعني أ دنعو مهلع
 نمءاشأ ىنن سابع: ناك مهاوةءلم:ئامالا ثيداحأ نمىتمأ اون دكت ال هعفر سامع
 لو هيلعهللا لص ىلا نعتظة-هلوقةربرهيبأنعمصو ملعا!لهأ ىلا اهيشفيو هثيدح
 ىعمدسةعدقو ىهتناموءلبلا اذه ىئنمعطقل هتئئيولذ رش الاامأو هتثثبف امهدد- ا ماف نيءاعو
 لامن مقرب رهىبآثي درع

 اننولا دعي نم كنا لقا *« هن حوبأوأ دف رهوج براد

 انك هنوأب ام عتأ نورب * ىبدنوئموم لاحر لحمسالو

 «(راماوءالت-ايىلا ل! فورص « ىنزفتست مهلثمفارهظأو)
 هحدم ن مىريصوملاة ب زمه ىو هفخسا ىأ برطلا هز مسا لاقي ىةطست ىنرةءست (ةغالا)

 . ٠ مسوهيلعهقاالص
 3 ءارسلا هزذةسنالو ركبصلاىرعهئمءاسابلا لتال

 ردصم لاو هلمهملاءاسلاب(ءالتس او)هيث اونو هنأن ددرهدإ !نموهو فرص عم (فورمدأ او)



 0 هعاقياللذأ الىلا لتاذنراشعهرششع غل من نم نإ ف قد

 هدنعىلل_ءح مو ىردقر :رأو ىىقيلتالىتلا صناسةنلا باكترا ىلع ى واج و ىل الذ ا

 انزو ىل ماه الوةمق

 « (ىرادقم ضفخ ىف ةأعبم هرثود 001 ىذلاا فني دقرفلا قرقب اقم)»

 هخمو سوماقلا فاك نيمدقلا عضومودو موقب ماق ن م ناكم مسا يللا خف ماسقملا 6 غللا)

 مادةمافا ناكملابماق نم ةماقالا ىنععارد دم بما مومضمن 5 وو ميهاربا ماقم

 لحم ىأناكممسانوك.نأز وجي د مكل ةماقاالىأ مكل ماسةمال برثي لهأ يلب زئتل فو

 ردصملاوناكملاو نامزلاو لوعشملا م-اهيىوتساممنز رولا اذهنال نيدقرغلا قرفب ىيماقا

 رد_ةااةيفرشأن عةاكو هذ نب ريدَمَتلا الك ىلعو قالا غلب أ لوئالاو هل ىفررةءوهاك

 سلك قرةمهيف لا ةيو سأرلار ع قي رطلاءارلا ن وكسوءاسفلا حفب (قرغلاو) «-ةعفرو
 مدعو عاوجالا ىف لثماامم,بب رضي دقرو امهد_داو نافورعم ناكر كسه (نادقرفلاو)

 نادقرفلاالا كس أر هعلا + هوخأ هترافمح أ لكو

 ىعسملاهع ىعمردصم(هأعسمو) لس امهيلاقرفلا ةفاضاو ةهنكمةراعتسا نيدقرغلا فو

 ىو ةوقلاوراسيلاو ىنغلا سوءانلا فاكوهوهردق ئ هلا (راد_ةمو) عن ةرااذ_طظضفللاو

 نيدقرفلا قرغيوأ د تءمىماقم (بارعالا) هغلممةغاعفلاو لادلا توك ىدلاردق حا. ىلا

 لكى لوص وممساىذلاو ىنناا عع ىراكنا ماهمّد_باوهو أدتيسماوةّدسا مساامو هريخ

 ىرادآةمو ل هلعافهاعسمو هلوعذمو عراضم ل ءفهرثؤي و هربخ عفرلا

 قرف ناكن ادعبرتؤيال لزم ط-و ىردق ضف ىفنامزلا هس نا تدبل!( ىنعمو)هءلا فاضم
 ىبادقالا؛طومو ىتاةمنيدقرفلا

 *( ىراوًءارسجإلا ىدبالا لصتالو 5 ىباعرعدلا كرديالو هاىناو) «

 رهدلادارملاو ه-ةطق هديلط هتكردأ لاقي ىطبال ( كلردالو) ل_-رلاءرملاوو مالا (ةغللا)

 ىوةلاانهاهبدارمل اودي عجب ىديالاو هتياهنوهادمئشااةياهتو ىلقعز اجممملا دان الاف هلدأ

 همزلب هنالرس حاكما ل_قهنمورا ا عسملاو نالعالا فالخوهو جكيامرم لاو ةيركمشلا

 فراعىأروغل دعب نالفلاّةبهنمو ه هرعق' يش لكن موهو روغع مج راوغالاو اب املا ءانلثا

 ل--رولا(هانعمو) رهاظتيماا بارعاو همفرظنلا قق داتا غلاف نافعا ومالا

 ميلعىزاشمالف اراعم تايفىلا مهراكفا ل هئال ا ىلثاذؤ ىدم ,رهدلا لهأ ليال

 اهلوح مهنمدحأ ميلا از
 *( راك :اءاوهوقيال كم-هلوع ٠ ىضمتع نامزلا ءانبأ طلاخأ)«

 وه طاتشاق هلا هةمهذ ب ب رض بادن ءاطلخ هرب غي ئثلاتطلخ نم "لعام مةطلاخلا (ةغلل م

 املذنالصأ قوز رملالاه تاعئاملا طاذكن كمالدقو تاناو.1لا ىف كلذدعبزيبقل !نكعدقو

 اريثكس انلاب طاتخااذا طملخ لدجر لق ىت هم عون دقو ضعي فاهضعب ءيثلاءأزح لخادم



 تاب أع نم ىرعملاءالعل اوتأ لاق

 ب. قورب رظنم نمهيو_#_ععامو با.ثأ!لْصف ىلك ءرك ذاو
 ب ,دالا رهدك هوك مأ ىكلااب هىمأ مأ لملللا هردغ

 رخال اقو تانشلا ارعثداوس هباهشم سيدال ارهد ل_هج 0

 امتارمس- ىلعادبأ ةفوقوم « ةرح سفنو شع الك دع
 ا-متاهف مار كلا هنع هويام » ةسقينامزاب كلدنع تاكا.

 ندوه يسيل هت رشل ب ر ادعت حماك دقونب رخأملاراعشا ىف رثكو» و

 اهاّدعم ةعوطقم تمظن نيعل اه.ف خفت الو رارغلا رثعلا هلوق حاتفملا حرش ف ةمالعلا فثاطل

 ىعمهنمتداومت رولا نع ةباك افاد َة هد ودة م هممع ن ركس لامالاع 3 نوكأ الثاإسزالاّن ا

 ملأ طظظذاىهو ميدو مال او فل أملاعن منيسعلا بتال كلذو ملأ ىلعالا م ة:للاعنيعناوهورخ ١

 ىبرافا ارعشلا فدوجو مهنا مورلا ءالضف نم لبر ركذ م عملا 0 سأل ىلا تانظو
 تاسالاهذههتعدوأر وك ذأ | ىدملاو 1

 مظل فليللاك انحم مهمءوسي « نجاو ذلضفاا لهأب نامزلا نا
 لأ ىلع الا هنمع اهضغع نم # تت ةانرهد ىف املاع: ىرتلهذ

 لا علاطىى ربمي-هذلا نا « هعلاطننو رةمهاخلا لهاملاو

 مأن مموفااواك ذااوذهلا م8 د ه5 قى رسل نطفاف

 « راسا متر ارا جانو 5 4 لذا ال ىنا ددي[أ)ه«

 ّّ (بطاناو) ناسهو فال: اور سكنا. شايلألا مالا بر

 مهطفلاوعت هغاود_ع مه.هدوأ ةلزانمهبلزناذا اوناكب رعا نال امطخ ىهعسو لزنن دب ددكقلا

 ناكن اريصااوداعتأ | ىلعو اودعناك نا هعفدف عسولا لذي ىلع وهضرحي م#مٌاغلي نمد و

 متلك الاا الفاس سوماققلا فو باذعل اهو.نوكنومو سن ىلاعتلاق ى ىنذلك(ىئماسو)كلذريغ

 لظلاو صقنلا(سضااو) ىسهتنارم لاو باذعلا ف لمعم_سامرتك اوهمو سكماناهالوأو هانا

 نملاهءلعموةبىذااوهورعس عجب( راعسالاو )ءالغلا ةضوهو مضاان صخرلا نم ( صخب نأو)
 فرعملا (بار ءالا) هصخر طرفا اذار عسل سدأو هدمق تدازاذارههللاقيو هملا ىهتنيو

 هرخآف دع موز لثعم عراضم لعفر دي و هدعبلءفلاربر قتل همخةزمهلاو عراشملا مزحي يأ

 ريا عفربو مس“ الا بصل . ررككصو فرح ةزمواا عش ىنأو نامزلا ىلا عبسي ريم لعاقو

 رك ا اهربتواهعسان هك "هلي اهريخ لذاال ”هلبسو اهعسا ماكنملارب ارمعدو

 لوءةااو لالا ل وعفااوهو رددملد وأتى اهربخو اهم" نا شفخال ا لاقوهب وسل وقىف

 رمعذ لءافو طرمشلا لعف ىماسو مزاح طرش فرح ناو 3 رقلانهماعلول دما فرذحمىناثلا

 لك الوهو طرث ل اذا ليقاعهملع لول دمفودحم ظرمشلا ب وهو ثامزلا ىلا عج ربرته
 عج يرتشس سمريعض ل ءافو ىماس ىلعافطع مزس لحتى صخراو لذ الفاسخي قماسن او ىأ

 ىواسو ىردق طسىذلا تامزلا لهرملا تدما!(ىنعدو ) صخرال هءلوه«ةمىراعساو نامزلا ىلا



 اممم

4 
 يس ص يم يصممسسممب

 هلوعفم ماكتملاءابو نامزلا ىلا دوعيرممض ل س_هلا اده لع افو يئيلاطإ هلوق ىف لععفلا ىلع تلخد

 نال ىضايملا عضومع وضوماينه عراضملاورانوأب هلوقكلذكو بلاطس قاعبصمت قو لك ىفو

 اراه سا عراضملا ةغيصبهنءربعهنكأ «نم عقودق يمال نوكتاسغا نامزلان هةناكبشلا

 هدعبتيبلا ىف هيلع دعبأف هلوقيفطع كلذإ ل دي وا ضي أ كلذ ىلءْرةص هنأ ديفماو عقوام ةرودل

 هلثاوطر هدءاكمو هلث اوغن لطي ىل داعم" ىلءد_ةاحنامز الاب ناري ا ىللخ ات ببلا فعمو

 ىنمورأث ب اطب وهذي انس هملع تدنجا اك

 ه(رادك آب وصلك نمىئادباو « ىعبارم ىل+أو انس دأت)و

 5 اومن هغا فامزال لح ًاءااعر رِكلذكهد و وأ املاح لعج ءالخ اهله نملزتملا ىلخأ(ةغالا)

 وهورةءجذز و ىلع عدم عج عدارملاو حام_هملاىففاذك لو وف عفرلاب لزتملا ىل_خأاهيلع
 ىناثا|تلعجو هتءنال دبا هن: ادبأ لاق * هناكههرب غل هدى الادب باو عسب رلا ف موقلا لزنم
 ةعلاع“ ' ل اودصو ناكر دكلا لمح ىنعوذصلا ىحن ىأ ذوخأملا ىلع ”يلخ ادءاملاو هناكم

 ءايار دكنءردك عج رادك الاو ردكلا نمصلخ اذاءافصو د_هقبان نء ا وصاهص لات»
 لدقو هن وهص بعص نأ نمر دكوةر ردكهدردكو نو نانش ل اجد ءاردك

 دوعيرتمسهريعذ هل ءافو مد: ى-هلاط ىدعهنال ىيلاطي ىلع ىطع دعنأف هلوق (بارعالا)

 هانعملصاح كلذكورهاط تدبلا ة.ّتب بارعاو نامل ىلا

 مم شع ىلاوعسينأدجلان 7-02 لك ىمقأناكن مي لدامب 0

 0 الا مركوأءانأ 0 00 لاو

 تدي مهل دق نمد لصأوة اتوب ده خلاق الو, .ركلاىفةءاادجما يغارلا
 دممس اورانر دش لكيف برعلا لوقو معا رلااهدجمأ دقو عسااوريثك جرم ىف تلص+ اذا بالا
 الع ىنععا. مم عراضم هوعسلو ىو اهب صن ا ىل_ضغلا لذيىف ةعسلاىّرت ىأ ارافعااو خرملا

 هزيبةنام نم" راش ءملاريثهفراشعملاو ري_ث ءلا كلذ كحو ءازوجأ ةرسثء نم «اج رمثعااو
 م ا نمو نامزلا ىلا دوعيرتتسسمريهش لءافودعبأ وأ ىيلاطي ىلع فوطءملداعو(بارعالا)

 فاّممهما صواهم»ا ىصق ةأو صقأن ضاملءذناكو لداعإل هءلوعقم بملأ يف لوصوم

 ىدئاواهمءانوك.نأزوحنو ناكريخو مس ناو ىعمرد مدنال همار؟قلعتي دا نمو هيلا

 قحينوا متو نمغرهدلاناتيبلا عمو وهسب قلعتم ىر شع مرمشع ىلاو امّد_ةماهربخ
 ىد نمزشعلارمشع غلب نأ هتيلطو هما ره ىهقأو هتموت امنت اكن منيبو ىنبب ىو اسف
 3 !!مامالل ب .:ءامئ اذن مواثي درامي دقءادالا هب جملا «نامزلا ىوكشو ىلت اضفو

 هلوئوهو هنعهللا ىذر

 قلعت ءاهسلا لالفا موب + ىتيحوأ غلا لجل ,نأول

 فرغت م1 تاهت نادصض و ىلا مراحل! قزر نمنكل

 قجالا شم ببطوسيللا سوب» هنوكوءاضقلا ىلءليلدلا نمو
 لاهو
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 مالا اهلعّولب ةعبر ًاوأداوعأةثالثو اربد م تدب لك ةخلا سوماقلا ىف و حام_ملا ىف

 تاه الاو فواخلا نم. اراهيلستوأ همت ىأ هللا مالس مكملع هلوقو رخلافاهبلظت_بو

 ةريجان (بار ءالا ) تد_هلاحوزو احر عنمو برعض بادن هرادلا تحزن ملععاف معا حزانو

 ىلارططارعاشلان نكل نيعل لجرا. كلو ةكح مضل ىلع ءانملا اهةحناكو ةدوصةءةركل

 اههمشاكلامنب ادع حرأ ب صنلاو بص: :ااومضلانب وذنلا عمز وه نزولا ةماقالا يو“

 ىوذىلع ىنضالاك ماقملاس ءاطيالذدو هةمريغةر كن ةره> لسعجو ةدوصةملاريغلا ةركشلا

 مك طءورخ : زم د ديم مهمامخب و ىف ىععهيقءابلاو مق مريخر و ر<رراح نمزأملابو ماهفالا

 ىلع هتلارو رمل اورامحلا ل موه ماا فاضمو دور# وراح رادلا حران ع نمو دلما مالس

 (ىعمو) هب وميسد نعا ديلا نم لادللا«ىجي عانممالمكل اعف ةرة-_.اريضلانم ةيلاطا
 مهباطخيو مهنعهرادتحررو مهقا رش ىلذ مث نيمزأملا فهلان اريجا اوناكن يذلا هبامحأ ءادنتسيلا

 همست اقعد نامززلا ةياكث ىلع رعمت مهتباج اف مشا ا ةحلا

 هسفاراضقالا ىلا اصلخم ا هدر طتو الق ءاؤرظل او ءايدالا ةداع ىلع ناف :رعلاو لئاَضقلا تانزال

 لاقفةلملا ةرهال هنالاكو ةمماصعلا
 «(رانواب تتولكى ىيبلاطي * انغناك نامزلاوىامىللخ )*

 وانهفنعتلاهانعمو ماهقتما مسح امو ض-21قدد_صااوهو لما ةماثن ىلءاخ (ةغللا)

 نوكسفرمسكب رثو عج رانوالاو ىياطب ىأدر#ل | ىسهعانهوهو بلطل نم لعام ىبلابب
 ىأءإ-كباطلاق.ةوادعلاو دق ا ىأ هل مهملاءا1للا نوكسو لاذا اركب لح ذل اودو - و
 ةغدا اءاملابوصمءادذلا فرح فدع اكتمل" ىلا فانني داحالا اخ (بارعالا)هرأثب
 هنأ لعب اي تاكا هريخهدعنرو رغاوراطاوأ ادمدم ماهقّسأ م ا

 زوجيو نامزلا عمى لدحو لرقم :ةيساىذلاامىًرور اورام ا قلتممسذ لماعا اوهعملوعشم

 روهججاد_ةعوهو را ا ةداعان ود. رورم اريضل | ىلءافطعارو رحم نوكي نأ فءعض ىلع

 م -ايماسرالاو هين ولست زج ءار ةبالالد سا ةعسلا ىف كلام نبا هزاجأو ةرورمضلا صوم

 ىذن# ٠ هرهاطن ل باقسمكرتلا اذهقو راحل :داعا نوديءايلابر و رملا ريعضأ ا ىلع ءافطع

 اذيزو كلامل اوت واط اره م فو اولادعبامثالران والاننام لا باطب ىذلا وهمظاسنا انا

 هل قنا دعدرعم نيد مع اوىلامحا غل الوقهملعو ل" اوغااادب زد صر كءطا#ناكاذا

 اف هن نعد فاما ىلع طاسدمل و ؟ تاما لو دمعسأدل“ ةدع حالا كله دو هلّدق ىلعمديو

 ماناذا ناك ل. ءقورعب حني د.عساو لاملوقب و قيفي مم ءءاع ىمغي ناك ت وما ض سه لضمه

 ىلام]وةء واروعدم طق.ةسف د :امقمهتلاودعالوق ودب هيون 3 عماجع اذ اريءبنبد..هسىأر

 ىل و نامزالام ل اوعي نأري.عتلا نذ انواطم مظاذلاو ابلاطنامزلا ناك اذا او ريمجنب د.عساو

 رايتعالا لءاواق. .طلاراممعا نعذت اذاال ادوهجباد نة لوبقموغبلقلاو ىأباو نامزللامؤأ

 هناوداعتللاراهطظأ هدة. نام هلا ناك اًضدا 1 لءًأوغلاب نام لا د_ىَقي هنا ل .ئانهفيطالا

 ذئايحو قالا همالكه بلءلدباك هلئاوطو هدياكم نم برطضيالو هئاوغنم عضمنيال
 اذإوةدْا لامع ةفوفكمامن "ال "لماع :رغاتها اكو ”هلءاشملا نماهمةرة-ىلع ىبلاطيءاقبا ىجذمف

6١ 



 ٠ه 8

 بكا باةةٌة0ل0ل0ل9ل0ل ل9857

 اهضقتو اهم اهمرصت ةءرسل ةريسصقرورسلا تاقو أن و د_عنارعشلا نال لءلقئالاهريغصتو

 هوركملا ىلع مسن مهريبستو اهانامهلاقثتسال ”رليوطمومهلاورادكالاتاقو نودعيو

 هلوقىفتالبوأتل اىد_حاوهو نامعلل سمشل اروهظرهظبو ناددولا هيدهتيامماذهواهين

 بلكى ولء ام ما او رامنريغصتربب 51 (ريوغلاد) ةنسفا أن يسخر ادةمناك م ويف ىلا عت

 جاجعلا لزتمو ىداولا ةغشن مءاملا ل بعامو ضفة اهطسووةعفتر ما ضرالا (رجاحلاو)

 ءاملا ىم»نمل_ءافم ءا(ماهو)ريخالا ىئغملامظاناادا م لاو سوماقلا ىف اذك ةيدايلاب

 ريسكت عج ( ىو ) ماع باصسب ىف وذم وصوا ةفصوهو لاسانابمهوايسه حبي عمدلاو

 نيب ىلع عج - «:5ل نوم الا. ةينالصال اوفو رلابةبارع ف ةمالسأا عم ىوطم نبال

 ا ا لسا ولاد حالا ل رمهل اهم وجو همال تن رش هس نالزسال ةاعاسح

 امهناب ةسالا كا ذريغىلا فاضردقو داولا بالا سوما ىفاملدااولا قب رطندهل لصأو هام

 لببقلا اذه. نمانهامو هن او.-وءاماريطا ءاملا نياواّثدلا ساو برها نباو لمدسلا نياك

 نمةغلابمةغصراردمو هنرص هنمدعطقلا هنم١املاو ذو اهض_أوأ ب اصيسلا مشلا«(نزملاو)

 عاقبالا ف ىلةءزاحيانهىلا.لل !ىلعامةسا اعامد اورارد.م ىهفاروردو اردرظملا"امسلا ترد

 رهنلا فءاملاىرحه-ةةءقحو نيفرسملا أ اوعيطتالو ىلاههتةلوقو رهنلا ىرج كلو ةكسص
 ايقسسلان اطنالزاجم ىلامللا ىلءامقسا عاقب ان 1 اناقاعاو مه أ ىف نيقريسملا | اوعبطتالو

 لاقاك مهتنكم الواهلهال عافتنالاا.ءاورطملااهل عام الىلامللاو عامتنالل
 ىمهتهعدوءامللا بوص 5 اهدسهمريغ كراد سف

 بودةمفاكمىدائم تالدما |و ديعلاءادتلف رحاب ىحاتمت اف رحالأ (بار ءالا)

 دقامنالوا ب هدهعد عب ىلا ةراشالاد.عبال عضوام اهادانامتاوهللافاضمربوغلاو ةرسكلاب

 رحاحو تاوهام نرقأ امو تافامدعبأ ام مهلوق هم ءاعو هيدهعلا برن او دمعب ىضاملاو تضم

 ىهىتلاة رو كملاءاتلا لعافلا بانو ل |وعفملل ىنبم صام لعف تءقس ورب وَلا ىلع فوطعم

 فاضلارور<نزملاو ءانارورغ ىو تبةسقاعتم ماه فرو رجل اوراملاوثن ”ورماريهذ
 مظانلاناتدبلا(ىسعمو) ماها تهادعب تءذراودمو ماهل تءنرج ل ىفرورجن او راخلاو

 مهتسراطع ددلتلاو بابحالا |صاومىفرجاحو ري وغاب تضم ىتلا ىلامللا كلت ىل لع لبقأ

 باطلا نماهيلا قل امم هذا ىفصت امم ١ ل.س بايلالا ىوذة سبط اخ اهطاعو باحرلا كإتىف

 بابحالا عمىىلامللا كاتهلتضمىتاا ةنكمالاىو رير اردمريزغرطءامعسلاب اهلاعدواها دانق
 ةيطاخكءارعشلا مالك ىفريثك لقاعلا ةلزنمهليزنم ل-ٌةعبالنم ةبطاختىأ اذهل -ثمو اهف
 هلوّقك ةريخلاوهلوءالاراهظالالطالاو موسرلاو راددلا

 رطقااكئاعرح الهءلازالو 5 اليلا ىلع سرا دان ىلإ ساانالا

 : دانا ع ا ل ةسسكمم 8 0 00 اس

 لاق 0 نما يرعلا هل تن ى هم وة عج(مايكتاو) نمو يعز رخو ةرعو

 اذك ماثلا» قست داوعأ ةغبرأن م لب ب بانثنمبرعلا دع ةمخلا نوكتال ىارعالا نا
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 ىئاقاىأبد رق هي دهع :ودولا ظفصس نع ىأدهعلا نءريسغتامنالف لاي ةفرعملاو ءاقتلالاو

 اهلوأاهبسنأو انهيسانمىناعملاهذهن د وا تو تو ني نادال

 مقرا نمءانهدا اوءانهدلا ن 1 نمعضوم ى :وصقك ىازلاو" هلمهملاءالا, (ىوزحو)

 هب رقو طساوو ةفوكلا نب عضوم ( راقوذو) ةييذعااك ءام مسا بذعل ارغصم (برذعلاو)

 مسهل اىلع ب رعلا هيف ترصتتا مويلو وهو روهشم برعلا مانأ نم مون راف ىذموبد ىرلا
 ةسبسلاءاقيى ءرسس ىلع فوطءم ىضام ل_«ذددك هلع اف ريلاو ضام لعق ىرمس (بارعال 0

 فاضءردصموهوىراك ذا هءلوعفمادوهعو ةلوعف ىراكذ تو قربلا ىلا عجرير مذ هلءافو

 بدذعلاو ادوهعل ة فص ب صن ل حم ف فرظوهو ف ى#عىت ٍولاءامادرور ع ىوزع و هل-ءاغل

 اركذنىلددخ دهن لبق نم عا فربلا نا تدبلا (ىعمو) ىو ىلعفطعلا,تارور# راق ىذو

 بيدسعل اوىوزرح ىه ىلا "هلع ردملاوأ هما هازانمف مدمج ىلعث عاق مانأ نام ءاقنل

 هلوقددح هلوق لع فطع مث راهو ذو

 «(رانلا جعالانئاشح ب -|و 5 نماك لك انق اوشأن م جدو )<

 م ل مددلل ا كة ديرخ 8 (ةعللاا

 (نماكلاو) ىوهلا هكرحو سفنلا عوزنوهو ىف قوش عج (ادق اوش وإن 0 ءاف ران ١

 هس 2 اوىخردصلا ىف ظمغلا ن نكو ىخساو ىراوندءق باين م انوك نكن مل عاف مسا

 اهمهلأ اواهدقوأ اهتحا و تدتواصحأ مضلانح ون ةرالاإ تح (يجاد)

 امو شركو لاعطود بك نه نطملا فا بالا نوداموىمملا ارودّةمىشح عاملا

 دلحلارانااتععان م لعق مع ءاعيعالو كرولا ىلا ينحلارخ 1ىفىتلا فاننا علضنيباموأ هع

 ا موس (بار ءالا) اهدقو باطل !ىفاهدعل نم

 -ًاوهسلا فاضءنماكو جيل هيلوع ذم لكو لك نم لاخلا ىلءبمنلا لف اق اوشأن مو

 رانا يعالو هنىلعتما دن ث-أ فو قريلا ىلا عجرب ريمك هاعاقو عهوأ ددح ىلع فطع

 ناىلاامةراشا٠ نعول ال ريغ عمهريسصخىلا هدحو لكحل اراد نم لامتالاو هلوعقم

 طةرهاظمو نب رقمامضناءالااهلج ىلعرد_ةءالةمظعقاوشأق :رلااهدهىلاهقا اوُشأ

 ار ”أىدصعل ا قربلا اذ- هنأ (ىءللاو) انافدلا موضعي ءهاع«لاقتالا اذ_هونيعمةدعاسمو

 هق ةرهلاةديد_كاارانلا انيولق فدقوأو اهنا ل ّجااانقاوشأ

 لزاما نم وفل امفم_مبعاتجالا ناش ز لعاتةساتو بامحالا لاصو تاوذ ىلءانرمسطرغتل

 باحرلاو

 *(راردمنزملا ب . نم ماهم. تدقس 5 رحاحوريوغلاتالءلانالا)*

 نماهبكحرت) اق. مالكا دم ؤتو هسفن ا يل ماعريغ حاسف#سا فرحالأ (ةغالا)

 هلوقك قيقعتلا تدافأ ىننلا ىلعتلخداذا ماهفتس الاةزمهو ةيفاذلا الو ماهفدسالا ةزمه

 ضرءاللو ىقئلان ء قءةلا ماهفةسال اوراكتنالاو غب وتلل أت وءاهفسلا ره م-مناالا ىلاعت

 "هلتلرغ_ىوم”هلممأ عج (تالسا وز تك وأ ةقيقح د تعيلا ءادماف رحاب و ضيفا او



 انا

 0 ا م ب777

 ”هلماع قب لم» للف [همودقب عمسالو قلاولاعلا لمعت و ىيشائئاطلس لعفأ فكن كلو

 نا ىضنتي ىضرعلا مالك امسو باح نمح رغن مم ًارهاظي نا فاخن اجاوفا هملعاودراَو
 | ىدس ا ةةسلاوش نم نولخ ةرشع ىينثال هنافو تاكو ىبهتثا يملا دصق, ناك اح ىلا هل اوخد

ملا هنفد لة لةنونابصأآب فلا و نيثالثو
لاةرضحلا نما رقهرادىلاهب نذدف سوط

 ةيوضر

 ١ مهبرةسااف رباك الاءالخالا نءعجفب وبلا ةرايز هنافو ل بة دصق هنا َتاَقْئلا ضع ىحو

 اوورغتساو هلاؤساوركنأف هعمننممكمملهف امس تدعم ىفا هعم نإ لاه د سولملا

 هءاو» فىعو مهوأف عمءامعهولًسو هلاقام
 ثيليو هبانقاغاق هرادىلا عجرم م- أو

 هيطاخ ىذا اوههدسو ”هلسقن ادمهثرح ىلا ةءس راد و هباجاف ىدرلا عاد هيباهأ نا

 مخرتلا ران ثراحاب راحاب 0 بلاط ى أ ب ىلع ن-سحلاوبأن نمملاريمأ

 حراتنم ىهتناهي وبابنبالىلامالا باك ىف وك 3ملمصفتلا ىلع هدصقو ميقتلاب ىرخأو

 هلوطو هللا لذةبدومةملا ىف ع رشأ ان اهو امزلم قثءداانيدلاب#ننمالاد#©دلا

 ىلا عتهللا هجر ,ظانلا لاق تاقثلا

او ىوز ادووهع #2 ىراك ذتددف دف نمقربلاى رس +
 « ( راهىذو بيذعل

 ةغلفلالابتب رساوريسسلاب هتعطق اذاةيارنسلا مسالاو انرست رسو لللاتيرسلاقد

مىلا“اءلاننايدعتمنالمع:_سوتةي زا
او هن تدرمس اوديزب تد رسل امل اوعف

 مظل رمسل

مي راي رممل اعبي صخأ اهستفو نيسلا
ب دمل-ثهىريسأ |عجلاوةبرمسو للا ن

 ىدموة 

 .رخآو هطدوأو لمللا لأ ىرسلا نوكيو ديزوبألاق
 سوماقلا فو حايملا فاذكسم

 ىأ ىبهتنادمك أتال_ءاهد.عبىرسأو هنو هارسأو هنىرسو لبللا ةماعرس ىدهلاكى رسلا

 حابس لاق هوضراشةئاوءر وهظنءزاجيانه قربلاىرسو الءاالا وكمال ىرسسل نال

 ىلاعتهللا لاه اعاستاو ازاجمماسحالاب اهلاهينشتىفاعملا ف ىرس برعلا تامعتا دقو

 نمبرضوأ باص-لاقوريد_او (قربلاو) ىهتنا ىضعاذاىئهملاو رساذا لبللاو

 دهتو دام او دجنأو سولذو سلف ل_ئم دوه عمللاو ضرالا نم عمتراام (ددتلاو) باصصسلا

ب ىعسداولابو حاب_هملا ف لاق ةدحتادوحتلا عجو
 قارعلا ىلا. مبرءاارادد نمةفو رهمدال

ن نماهلوأو برعل أربح نمتناكن اوز احا نمتسسلو
 داوس اهرخ آو قرعتاذزاسجل ا ةمحا

ىرسسك هقد:خ ىذا فد _هناءاروام لك بيذستلا فو قارعلا
 وهو5قارعلاداوس ىل-ع

 رك ذلاو فلاب ( راك ذنلاو) ىّتاذاخلا ف تنافاهيلا تلماذافةرخلا ىلا ل_.ةناىلادسمغ

لاءلاع هن ىلع تءاجىتلا رداصملا نموهو سوداقلا ىفاك ىثلل ظفل ارسكلاب
 ةغلامملل خف

 فوناسستلاوءاقلتلاالارسسكحإاءاهنءتايرلو
ثا تلانك 1 ذىلقي و ىناسلب هنرك ذحابسملا

 

مضلابركذ مسءال اول اذاارسكو
هنمةعاجه_ءلع صذرسكلا او

او هدم ناو ةدسعوب أمس
 ت

 ةعاجهسءلعرصتقااذ_هاو ربغال مضل ذم دى عىله>!لاهوبلقاا ىف رسكسلاءارفلا

كذتفناك امهترك ذوهنرك ذألاقيففيعشتلا او فلالاب ىدعتيو
 عج (دوهعلاو) ىهتنار

 ظافللا اهنمىعم رشعةثالثوح سوماقلا فهر دقو د
 ةمدلاوةمرحلاةباعرو

 ءاقتلالاو
3-3 



 انضذن
 قبسسسسسس7ْللج_ نري ب بيبتتتتئتتا779 970707

 أ سو ردان انال اومانةسهدلل اقف همظعت ىف غلاي داتسال اناكو ىئ كل ١ نطل ىلأ ندع

 هتدصصقي ذاّمسالاحدتماو لضفلا ة ارم تمعث لاق ميظعتلا اذه ىنمظ»ت فدكربقف
 اهعلطمىتلاةروهشملا

 هيقاد ةعئااهذوطق « ةنعع نمكلامةسرمصماب

 هساهمنمل- ردم ن نم انملعدرو لاق ىسدقملا فطالا ىنأنب ىذ درلا ىحو سدقلامدقمم

 دقو حابسلا سايلب مستادقو حالصا ااهس هيلع مرحلا ءانقي سدقملا تم نم لزنف مرت

 و ىدتالا رصتملا»انفمرحلان هفاأن ناكو سام الا نود ةشحولابسنأو سانلا بنحت

 هرطاملتازاف مظاعالاءابلعل اراك مهنا صور ف قلأف اصقنهملاةماقالا ةدمد- ادن

 هئعتاورلللاحرلاهادشتو هنمدخالاه ملال سرب نوه ذاق بجتا همضرالا لو نرقتأ

 لاف مىلعلا ضءيفةءارقلاكلذ دنعمتلأسف قراطلا ف ادمسهلا اد نيدلاءاهب ىعس
 ادصاعت ماشا !ىلا راسة سدنهلاوةئمهلا نمأس.ثهملعتأرقو موتكمكلاذنوكي نأ طرمن»
 ضءددنع بارما هل -؟لْزنقثمددرواطو تلق معتسا اودسهأ ىنع ىقدقوت اق مهلادالب

 بحاص قش مدل, زنئىزيربتلاو ني وقل الب ركلا نيسحلا ظفاحلا هن عتجاو راكل ااهراع
 باطت هنا تعمسام اريثكو هرع نما. هد ثنتساف زب ربتتارا نه قهفنص ىذا !تاضورا
 اعدو ةفاضلا ىف قئأتو ةوعدبهدنع ناك ىذلاوجاتلاهلءريضح أف يي دوبلا نسحلاب عانقجالا
 ف وهو حامسلاة مم َة هج رثلا يحاص همف ىأ ار ساحللا ى د روملاريضحا إف هتلحمس الف نا

 مودهف عيال ناكر يد وولا بههف بدأتلا يا نويدأتم مهو هينوق دهم ةعامجاو ساحل اردص

 هةثاهر ثي ىف هتداع ىلع ع رشو هملا تفئامريغساسو هسا ن نع هاو هنأم هذ لذ هب عمسل

 ثاعبالا قذخأ و تابءانملا ضع: لقنفءاهلاردتبافاوسلج مءا علا اواصْ ا ىلا هراعمو
 ريبعتل اف ققدممت مهلك ةعاجلا اهمهف" هل عسر امعن هملعم كا د وعريسُمدلا فاثعدروأت

 مهعمىيدودلاوم هلك ةعاجلا قف ذ ةرامعلا ف ضغأمت ى ىدروبلاالالوةداممهة. ق0 ىتح

 بام االادخات ةيوجاو تاضارتع اوبك ارتنومع نمار ظل وش امنوا انوص

 قدح اذا ثراملا اهلا تنأفدبال و ناك نالاةذه.سدق ىلعافقا اوي روملا ضمن اهدنعف

 نءءاهملا لأسو ناظفحام سف داربا ىف كلذدعاذخأواقنتعاو كاذالا ةيامملاوذ_ه

 ءافولاو ةزيشلا ارك ذو باح ىلا علقأف اهملامقيل ٍ-لمللا كاتاقرتقاوهسهأ ناسقك ى ىف دولا

 ل-جرتر وص هنر وصااريغم ماس نبدا ىه ناط ١ نمزىفامفذ سم مدقلاه هتحبرتىف ىضرعلا

 هلأ فسردلا ٠ نم غرف ىت> لع بلاط هنار هظيالوهو رع ْعيسشلادااولا سوردرضكل سدورد

 دعا لعب عءالو مثلا تعلطامش دارة را ىلع قيد دا !لمضفت :ةلدأن ع

 ةرثك٠ ءامشأ 0 ذيدخأ مث هم هءلعدرفةريثك كلذ ل ئمُثي داحأو ركب مز ضفأ يا

 ةجح لا اعنا مانع سوو ىضنار هللاقودلاولا هدف ىضترملا لمضفت ىضذنق

 امهاعدوةعلو ويانلاذ انهم ودلولا ني اهفعمصو يلو منصيدا مهل اراهت شعرصأ

 النملا كنا تاعاملاقفانوم_:ةشدلاولل لاقف مهتلادالبلاعنيدلا٠ اهبالنملا وهاذ_هناهربخأف
 ةياعصلا بحأىن ىسانا لاق مقمليالماوعلاروض< مالكلا اذهل هداربان كلو نيدلا اهب

 ك2 م ما
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 رشعهنالثل ءاعبرالا مون سمشلا بورعد هع طعيبدإو لاهو مودهمنبادمسلا ءركذو 1

 نملتحأو مهتلادالبهلاهوبأ هبلقناو ةئامءسنو نيس ةنو ثالث ةنسة#طلا ىذز هنيَقب

 ةشااطظذانمورظانم لك هلنعذا ىتح ىدزيلا هللا دمع ةءالعلاك ةذباهلا نمهريغوهدلاو

 اب لاورقفلا ف فرغ مالسالا ةذشم اهب لو هلهانملعلان مءه4تذمو لهاكص

 تدب 1 بسانم هلا وها 1 لامو بصاخملا كركؤ هحابر قيفوتلا باهمنص بهت_ساو

 عقجاو ةنسننالث حاسفةحام لاقنعأع مالسلاوةالصلا هملع ىناارازو مارح هللا
 مهلا اوهل-ذؤ ثمغ ىمه انهو معلا ضرأب خ نطقو داعم لضفلا 'له أن مريثكبكلذءانملأ ف

 هل-ضف ىلع تةةناو راصءالا كل: ءاطع هندصقو فاشو عماسملا طرقو اسوا

 هّدعضوف هتعد نمل ضفلا ثدغترطةساو هموقىف ةلودلا كالت تلاهيو راصبالاو مهعامسا

 سابع هاشاهمءاطاسةلودهيتهستو اياهواج ارم اهقرسششم ىف 4-:ءاطأو اجان اهقرمم ىلع
 اريضحالو اره هقراةبالناكف سانلا س دانس راكتعا دنع هنأرسوعش ترانتساو
 تاكولءازآو امغطبذ-هلردلااهب ح نمول قالسخال ارظتو اعام“ هنء لدعبالو
 عماله-ءاشاءدوب قران مركو حاضواو ررغمراكملا ف ىهبسثو ىعأفليإ نوفملا اهب
 هلتناكو هلامآنومعءاكب نملاضفالا عبس ركن و هلاون نمحا عسل عساني جفت حاضو
 لم الاو جارلا اءاعود_ةبو لمارالاوماتيالا ا ملا احلي ءانفلاةيحر ءانبلا ةدمشمر اد

 ههاح نم ممهعسولو أم ل ثعو ةركل مهمة ف موقب واو عضراجب لفطكو عضو اهيدءمكت

 ريح ةرخ ”الاو مدل ىلعةرخ ' الاراثياو قثولاةورعلاقّدلا نم كسةعم اسشغمانانج

 دوءلال موي ثاطوالا٠ نع ةيرغاافابغار تاطاأاىلا شاضالان ماقث لزيلو قنأو

 نانفا ىلعميرتو هماجم ءافاو -ةردقب لذ ةحاسلا كلت نععالقالاوجربو ةحامساا ىلا

 ةرابع(صنو) ىيدبلاكلذكو +بلع اندلاف ىولاطلا ىلا عملاونأ لاطأ دو هماهستانحلا

 ةرادلا كلت ءاساع نمذ_خأو كبلعبيموصعم نبا لوق عمدرظناذ نيوز هب دلو هق-ف ىولاطلا

 !مئاطلسىلااهربسخ ل_صوفن اهةصأ ىلا لصون اىلا راف الا هب تل ةنتروهدلب نم حرخم

 بهذملعنكيملهناالا هنأشعفتراو هردقمظعو اهلوفءالعلاةسسايزاهيلطف سابع هاش
 تافاؤملا ف لأو تببلال آيس قام هالا هباردادسفف هتلصراشتتال هتقديز ىف هاشلا

 ةامهلانيهد ىعسملارب لاو سقما طاربصلاو قثولاةورءلاب ىعسملا ريسُمتلا اهتم "هلءلحلا

 نيهدرالاح رشو نيسعشلا قرسشمو نيبملانآرقلا ابا ص ىف نما لبحلاب ىسملا ريس هَلاو

 وحنلاف بيذسهتلاو لوصالا ف ةديزلاو حالفلا حافمو ىبراف ىساب هلا عماجلاو
 ةالخماو باسللاة_صالخو تايرشءىفئثالاو ةلالهلا ةلاسرلاو ةئ.ياا ف صخمملاو

 ىراضيبلا ىثاو-و فاشكلا ىثاو-و ةبالرطسالا ةلاسرلاو كالؤالا عيرشتو

 ريغو ةس رعلا لع ةيدمداادئاوقلاو ثيدلا هياورو لاجرلا ةصال ىلع م_داحو

 رسصمل_خدودالبلا باخ اكاسحرخ لاق ةررحلادئاوغلاو ةرصتخمالئاسرلا نمكلذ
 هتعلاطو هير دقو تلق ىتسث مولع نمةردان لكه مف عجب لوكشكلا ءامس اداك اهبفاأو
 ذاتسالاب رصعهةمأق اةدم قت ناكو ة.رغءامسشأ هنم تاقنو كبة سمو عورلادة ص نيد سه



 رمعلاةدمو رهدا ادم ءاعد|ايهقطل

 ءانثو أىلامللا عممودب *« ءاعدلاثمأدهةياغو
 نءهءلعرتعامهفةثب ناو ءانغال لب هلع او ءاضرلا نيعدهلار 1 .ناهنمو-رأو

 حدس ةديصقتلا هذهن ا(لعيلو) لاما واطتا نمرك_هلا فر ط هيأك ام لص و لالاد انم ْ

 الدعواط_سقىشضرالا“ المفنامزلارخ اف حرخن هنا ثيداحالا ىف هيدوعوملا ىدهمللاهمظان

 اهريفاذ- حالا كل ءامات اروهظر هظاذا هنالنامزلا يحاصها.سو اروحوالط تلماك

 ماظعلا ةسعاس ل طارمثا نه وهو مالسلا هملاعىسع لوزنىلا مارباالو ضةند> ال ّىءبالو ١

 ولأ ودل .ةو روهشملا ىلعد_ت هعماو ةعاسلا مايقامقعيىتلا ةيبرقلا تارامالاو |[
 هدم . أمسساو ىعساعسا ئطاوي لاق هنا ملبتو هلع ل مخ تن رود هللادبع ا

 هنلا لوسررتعنمذناو نامزلارخ اهحورخ ىلع لدن ةريثكح ثدداحأ تدرو دقو يأ مسا ١

 ىدهملا ثيداحأن ا ةعاشالا هباّمك ىف ىلدملا ىيزربلا دعدم اا لاق لو هيلع هللا ىلص ٍْ

 رفك ده فلاجدلا بذكب نءدرو ةتنءو اهراكنال عن الت ىرتمل ا راو ة ا

 مساقلاوبأو رابخالادئاو ةىف فاكسالا ركيوأءاور رفك دقذ ىدمملاببذك نمو |إ

 اهقرشاه عج ًاباسندلا كلعهنا ثدداحالا ضء.فدرو دقو ىوتناةريسلا حرش ف ىلءمسلا 1

 ةدمىفمالسلا بلع ىسعلزن ريو نينرقلاودو مالسلاهباعنايلس اهكلماك اه رغو

 لءأهءلعىذلاو سدقملا تييببصلا ةالص ف مو ةد_-اوةالصىفهب ىسعىدتةيو ىدهملا

 اهيودو أ ةنس نيه رأ نا وهو سال اهءزا.ونامزلارخ [ فن وكت هورخو هدإومنا ةئساا
 مظانلا مهنمز ةيمامالا (تيهذو) ماقملاو نكر لا نيب ”دكعهتعباصو ة دملاو |وموري_بسب

 0 اود ًانيذلا مسهحالطسايرمش ءقنالا ةعالادحأ ىركسعلا نس دهث هناىلا :

 نولو أ: وهروهظناوأ قأب نأ ىاكأ ار نءرسن بادر. فم هناو مهداَقتعا ىف ة مهعلا

 ةد_افتالي وأب ىلأ مساهسأ | مساو ىعسا هعم ا قفاون ىأ ئطاونهسفىذلا قياسا ثيدحلا

 هللا ىخر نسما نعي ب مسا هنأ م ءاوهمقباوصااامناوةاورلا نمفصعت ىأ نا اهنم
 نسا !نبد# ناباضيأ لطاناذهو ىركسعلا نسما نيدجن هنا دساقل اههدقتعم قياطمل هنع

 عسسل ىركسعلا نسا اةافوو رفهج هعدلاو ثارسذ ًاوهدلاوةانح فور وك ذملا

 اهلاف ةديصقلا (هذهو) ناكل نبا ءرك ذأ هن ؟اهئلدو نينامهتو نيتقثاةنسةغا ىذن مءنولخ

 معز ىلعحو رانا ىلعهثحو هْض وركز وك ذم ىدهملاعب دمىلا اصله هللا هجراه_هطان

 ىف عمط؛ ناك اعر و هةعي_3د ص او- ضءهماع علطبن او هنمرؤد وح .وم هنا ةعيشلا

 اهتمىلاعت هللا ان راجأ ةغرافلا ماهوالاوةد_افل تاليغتلان ءاذهو هنلاهشحدمل |وصو

 ءاهب بةلملا دمصلا دبع نيني ندوه لوةنف ةدئافالاههستم طظاذلاةجسرت رت ( رك ذناو)

 قءة- لك نمقحأو هو تاقرقمتلاو فئاصتلا ب-اصيفادمهلا ىلماعلا راما نيدلا
 دحالا ىف قسم ةمأناكو هعئادب وهلئاضفيلاعلا فاحتاو هانا ضرس ذو هرامخأر هحذ

 لف هللا وهدداحالو هلع نامزلاْن أ ن نطأامو نوذغلا قئاقد نم علذتلاو مول_هلا فارطاب

 هيلعءانثلا فغلاب و هاك ىفباهثلاو 0 ذدقو هرابخأ نمبعأب عامسالا فنك



7 

 ه1

2 11 

: 96 
0 

 ا

 هسا كو ةيهلالا ةيانعلا مت اع اعلا نئازخ ع ىذا ىذلا هللدولا

 ىلاىداهلا لسرلا تان ىلعمالااوةالسلاو 0 ا

 نيذوملا هنرتسعو هباصصأو هل | ىلعو هرقل بايد هتويث كوك عطاسلا دهم لمسلاموقأ

 ىندئابريهشلا ىلع ني دمسأ هبنذةعدو ريساو هبروةعربشذ لوقا (دعيامأ) ةرتع لك ىلع

 نامعأن يع ساجي ف عقودق 4 هوذناوذ رلالال: ر "المو هن دولذر معو هب نودعهللأ رخ ا

 مانالاوىلامللاةنح و مار كلاءالعلاةدع ىلاتلاو مدا ىيدملارشفلا ةصتنو ىلاوملا

 نم بس اوةدانسلاةحودنمقسابلاعرفلاو بدال ا ةطاح ا: ركىصو لضفل !ةريثاد ةطقن

 فكحالا براع ىف هيقانمثانآ ةوالتدنعتدصسو رث"املاهلرهدلا فئاصص قف تطخ

 بئاصو ميسنلا ضورلا ىلع هاك مسخ فمطلو ميركل ىلا عتهتناهصخو رصانملا

 زرت ماك ةلازسو الاغةش ثا تالامكل ا ريغد هلل كف بقانو الاعت_شاءاك ذلاءلعتشينهذ

 ردص انا و ارب رش سورطل تانجو هيىدةلازئاللةةلاسو اناس-اعضو ىفاعماهودو

 انالوم ماكحالا تاكو ناسا عال! فرشانلاو ماشلا _ثمدن ةروطملا ةسعبرشلا

 دب رانتالو هديدح ىل نال ددعىلاهزهتئاهدممأ ىمثاهل اهداز مشاهىد لف ادة دمسلا

 تاس حدمف نامالاوزوفلا لا رسوب ةموسوملا ةديصقلاةركاذملا هدوقعثداوحلا
 بد لكن م اهيلا نول سن تلا لاكل!باد رد .عكو بدالا ل-هأةالن وسنملا نامزلا

 نماهتاس أ فامايعم ناستسالانيعبابيلا ارظانهتيار فهلا هجر ىلماعلا نيدلاءامبد#ت
 ةرعوسرءغاهناعمةقدو اهم ايمةناصر عم اهاف كلذ رخام !ىرمعلو نانا ل

 ةحمارهدنعبدالا ةعاضبنال ةىماعلا هبنك ةنازخاهحرش مدخن ال خسف كلاسملا

 نمىنالوأألم هالوأو را اع انلا يح أنا ىلع ةرئانقد تاك انامزرف تناك ناو

 هما



 نيا

 لوكشكلا نمثاامااداجنارخآ اذه
 هللا لصو هدو هنلدولاو

 هدعن ىئال نم ىلع

 هلاودمم
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 باص ىلماعلا نيدلا اهب يس ةدمصق ىلع ىدذملا دوسأ شلاح رش هملد و
 ىدهملاد#ىدمس نامزلا اصح دمىفل وكشكلا



 يلد
 0ي::/ز_2_[1 يي سس ئللشلسءىس س77 ب ببببتتبلا

 بس ىلع هييصاوهاعىظعو هينسيامزعماسلا نملك ذخاماممتاروا م فيعاضت ىف
 نطب | ةعيس ىلا انطبو ارهظنارقال نادرو اذه ىلو مهب رشم سان لك ل_عدقةدادعتسا

 ةناكط اوةسةلا ضرب زعلاتارقلا فةدر او ىهىتااتاناك لاو صمةلاءدارملا نان ظرالف

 ه«ةور هذ ث يذل ادبعأ اذا (مهءالك نم) كلذ. نعل جي ميكحلا مالك نافريسغال

 هقنا مرك ىلع نيسْؤملاربمأت ومد عندي واهم ىلع ةِضادمهلاةرامع تاب 5 ةدوس (تاخد)

 تااققف كتحاحام لاه نأ ىلا ءسمأل الاوان ما هلل اهضيرحت ىلءاهنوي لهل ههحو
 ومس نم كال مق ندا اعود هيلازالو انو. نم كيلءع ضرتؤاأمو انه نعكلئاسم هتلانا

 فسللا موس: لمرللا سودا:سوديو  ليتسلا دص>اندصصف كناطاس شطبيو كناكع

 ةعاطلاالوو (.:ااومأذخأو انلاحر لمد ةانيلعمدقةاطرانبرشباذه فشلا اقيذيو

 نيدد متةيواعماها لاذ لارتكالاو 1 ناكل

 هد دوس تةرطاقهمكح كف دف مفهنلا ّك ربدأة سرش درس أ بتق ىلع كال أن |تممهدهقاْكَمَوَق هون

 تلاه ةعاس

 انوفدمزعلا بف عصافربق « اهئذتحور ىلع لالا ىلص
 انورقمناعالاو قا راذ 3 الديهب جبال قالا فلاحدق

 هتئحد_ةاهللاو بلاط أ نب ىلع ني:هؤل اريمأ اودهتلاو تااقةدوساب اذه نم هب واعملاقف

 مسد الص نمله ١ىن رالف لصاامماف هتفداصفائءاعر اكان اهدصىل اونأك دق لح رق

 مسهل الاقوى هتبخأأف من تاق ةجاح كال, لاقو فامعتو ةفأرو قفربدسجوب "ىلع لقأ

 داع نهةعطقح رخأع كة كرتالو كةلخ لظر مط ع 10 ىلا م ملعو "”ىلعدهاذثلا 3

 نازيىملاولمكلا اوفوأف مكير نم دش مكنءاجدق يحرلا نحب لاهل مساف بتتصز
 زك تاع كلرخ مكلذاهال ادعي ضرالافاود سالو مهءاب أ سانا اوضيت الو

 د ل مدل _ٍ : ىدح الع نم يد. ىفاع طفت اق اذ هيباك تأرقاذاف ن نائمؤم

 فرصأتاف هيحاصملا ةعقرلا, تف اهمزحالو نيط: اهةخام هتئاوذ "ىلا ةعقرلا عفدمت مالسلاو

 ةآىحال )ل .ق ةمك اًثريغاهدلبىلا اهوفرصاوديرتاماهااو تك اةيواعمل اقف الوزعمانع

 ينارعا (ففخ) سعن مل ل_ه3ثدح نمالا سءلوأ تلاَمو مكشاعمنيأن م بارعالا نم

 ناكنا ةمفوصلا ضءبل ) كامسلا نبا لاهل مي ركب رغلان!ل اَقذ كلذ لءهومالف هيالص

 دقن اهلافلا#تاكتا اواهيلعس انلا علطب نأ ًاعبحأد فك رئارسلاةفاوماذ ههكسايا

 هع هللا ىذز بااط ىأنب ىلعنب نسحلان ا (هممفلا» هرضعالام باك ف) م كلو

 لافانهّذ تالا عنصتامو عكلاب لاف كمايصنلا كاطار تير اع مالا ن مرح

 تاعامأ كدولاف كء#؟باطلاق ند اح اراخ نذا ماسلا باطاذا لاق كماج باطف

 ضعءبلاف) ناطام هرهطو ك_:ءرهطام باطلةلاقلوقأ بك اقف قرعلاو»مب-4لا نا

 هذ 5 ءادوخالودك دكت نامت ح هنافةناكلا لبق ةحاشسلاةاعات العا (ءاسهالا

 مناف ةصرفلا,ك دعو ةسكلا امنا ةبسهلاو كارا هلاولاه ا دفاو تدفوأ 0 ا

 ازه



 عل

 لوف هل _.ةمامافدي رتنمروض#«رمشرأ تاقو مال_غااو ف تعرسسأف كرت أ ىف ةضهان ىناف
 6 .رلا تراب ادقواهلابذ ارك" _.ةمامئابج نمتحرخذا هم ماكنت ان ااشيف ن الا

 رخو قعصرابغا!ىلارظنالف تابقأدة ىهاه باثللَت اقف ا ل م اما
 ىشودي رالات عدرف ههو>وورهرد_ص نميانلا َبَذش ادوالا هند هود ولرانلا ىلع

 هذهه,شأامو (لوقأ) انلابج ةعااطم قبطي فبكجب انااهن رابغ قبال م لوقت
 ىنارتفو يف هناكمرةتسا نافل اىلارظنا ن كلو مالسلا هملع ىءوم ة ةصّش ةصقلإ

 ةيلب يرعت ليه نقراعل | ضبا (لبق) اًةدصىءوم ا لبا ع ديغللا

 ضوء عما هنال اي و رمق ى م لاه اهب4بلع ٍءاد_بعالةمعتو اهمىلذا ان مم بحربال

 1 ١ركيشالا كايثاموان !لاقنمالاو ةصعلا ناتروفكمناتءعزر وهشملامالكلا نينراعلا

 ممم بارع لإ لافت ركاسو لسقنام_ملعرك ثيدق هنا نمالاوةمصلا فالي الصأ
 لالا ىهةبيفوصااحالطصاىف (تقولا) هبا مدن مالا هيدملع مثأ نملك ن مةروكم
 نت متتيلاها 2 ع ناورو سعرا اروزسمناك نافاهستالا- اصحى أ اةرمضاحلا

 ريغنم هناسض:ةءالا تفر لك ىفلغةشبالت | هينودب ريتقولانيافوبصلا مهلوق اذكعو

 ليقّسمو ضامىلا تالا

 «(مهذعبلا«
 راجل قعلا ارعوج نماهب فوط 5 ةوهت فراعلاو اذيلع تريدأ

 راقأوس وع هلال تنام * انم هوا اوفأب هان ,ريثإلف

 راتسأهبراووالؤد صراسبأب « :ةرهجءانإ أر حانةْساكو
 راغاكلذ دنع انم قي مف « اندارص !هلئفانع هيانمغف

 ه (مهضعبل]#
 اوس ىرولا فهل كو *« هاوس ىل سيل اكلاماب
 ءاجرلاوريسلاوريسعلا ف « حارب نم ةنع ىل ريدلو
 ءاذللا نموخأتنأو » يفشل لكبللاج رهط
 ا للادج الب م هنبف كااوأ شب لكو

 فارو نمو ىنامأ ن مو يلامشن و ىنسع نعد

 (يددورهسلا فراجلايشلا ىلا بسب
 ترهتشا ىنامزىفو ترت_سىلبق * ت تر وىظ ىل ىوهلاةمادقت انآ

 ترْشاعومدلا بك اوكو اهوش 5 ترطفن اءامهأا اذاىد. 5ىذدهع

 «(مهضعبل)«

 هينسل!سوكلا ف حارلا ىلدحت « هدنهلا لاصولا ةشبعيف نم
 هن ربشلا للك اهلا انةئراق ب ايرونلالك ايهانيسادلا 0 1

 قو ةصر- ةصقلك نمضفو كك لإ لك تت فراعالن ا(نيفراهإا ضعب مالكن م (

 تاناكسملا نم نو رثك:سدم_هارتكلذإو ةباك ةباك سلك ىل طفو ةراثد ةراشالكع ءانثأ



 اتي يا اس سنس 51

 0 مهل اونزوو مهل اولك

 ربوالا تاس ن نءل.مدقاو « القاسعو" امكن دقاو

 فاشملا فذح ىلءنوكتت» أو كلدمصَت َو كلت ينخ ققمذاو دناال كافنست د صدرملاو

 عوق رغاربهش وكي نأ بالو نو زول وأ كملاوغ ف اشملاوةماقمةلا فاشملا ةماعاو

 اوفؤتسا نعانلا ن ماودْخ اذا ىءملاناَكلَذَو داق ماقتل ةب حرت مالكتلا نال نيمفطملا

 نئانألا نماؤذخأ اذا اق ىلاب :اق'١ نك ةطمالرتمضلا تاعحت اواو ارتسخام 1 ةوامعأ اذاو

 نالرف ادم َمالكوطو اورسخ أن ض ىرياطا ىلعمفَن زولاوأركخلا اولا اواوفوتستا

 نكن ىنا!فاالا أ فذقملا طط هلاطت !ىف قلغتل اق رشامل اى آل لعفلا ف حقا ازثيدحللا

 ةيلغ حاطتفمل ادا دغتب_: ريغ ىف غارت عملا طخ نال مكر ف هنأ اني عجاوا اودع

 ةحضوت سلال هذ فنينقللاةمالا دباب َهط ,واطملا كلا قت أ ارىلا ىلع ظنا لعف

 ثرثك امئاو عجبا نغم ةيطعمأ قد تو اولا نالاغتج ئقملاوظفالا فد .انارتغامبوكسل

 ىنعملا لاق ابشر نفوعديو دو اؤءذتول مه كلوقو ىاهريغو عجب اذ اوني ةقرفت فلألا هده

نبرمذا اتآلعع ىأءاذ ناك :رياناك امهأ ةزجحو رع نب ىسزع نع ا هان ةقرَممْل !ففاك
 

 دما 32 كي (متاغ ظنا اذازآاماءمنانسي ةهمقونّيَقاولاذ_:ءنامُةيو نيفةظملل

 جدلان هذوخأمةش كلل ىف فلا واعر كولاثلا عقيق زو نيمننلا الو ةيلعدتا ىلم

 قئاونعف ىهعفكت اكلذرك ذر ََ لا مع عاف ارسكحااوذنالا هم رزؤغؤدلا

 ةلعاتلا لدم د#تانةوةرخ ١ لعب ىسل اةعاحو اهكفو»اتلارشكي عادا حاضفلا فو حامستملا

 كزودوعام رخ [كالةرخ 0 ا اَوقو عالم دااوةالملاميلمتةان ةاسنالا متاخ سو

 لاقثاقاتوعوؤلاموبةل تلاه الحا اةيلعتؤيأةأرمانأ(فاشكلا ف) ن 50 ملاةحاز

 ةدمتغأب امو هزءدأ نأ هللا نم ىضشأا:1لاقف هنيئا تلاقف ةاغ :رلاةد تناك مك اهل

 تازنف ةزذغ ى بى ىراقسا ضع ىف تت زم !لاق (تاقثلا ضفنىخ) فاخرةد مقالب

 اهمالكو اه ىشاعأف لاككلا لع لاخلا نم تايذل أدق ةيرراجت أرك هن ود ضعنافف

 كذتأ دتعؤلار ًامحلق هحولا نس : شن لاشرانأ اذاؤى نة رودأمايالا ضعيف تجيرف:

 ىلغ كرت ةسغ و مذواناس ًاددربوردق تار اندقوبوهو لالا. نمزغأو لال_هلا نم

 هلوقالاهنمتظف-افهيدخ

 تر دبى كةفالو هه هلاتح كنفالوريص نك ك دع الف

 فتهذأ نب اىلانآقالب نكنلو #2 اهقت رطتفرعذقناتتنفا أنو

 نال ١> كاع ايلقَتدَ ارذأو 5 دحاو تشع ناملقىفكاك ؤلو

 هلنعةيصخ قفق اهن تع لزان تأ ىتلاةيراخلا ىوهيىللنققنأثو تاشلا ن ٠«ع تااهف

 هذخاباقات ه5 ىغنا 'لاذتاافنتنأراماهاث رك ذو تدنلا ىلاتهغرفلاف عا ءأذ تن

 ةلاحح الكتل اذ ف كامو ف كد هلا رقتللابةستعتمال هللا ك تدشن م رختغمظااان ا

 ىهو لؤثعلات تزايطأ دع مدقأ تلزاخ اهمذدتن اهعانمانأتيدفلاف# ىارالتأ َق

 ُْس دست تااقف ىتاز نأ كاذق كلوت "الاى رمغا جراظأ دانا ةاتلئقالف هه درك

 ىناف
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 هلقاخاءارمسم لكو ةيلقعلا

 «(مهضعبلا«

 حالغلا نوكم ىتمىللةنب رم شعلا ف ك!ةمنيعي رالا فتنأ

 تاومكا او نيضرالتارذ نمةرذ هنمولذمالو حابشالاوحاو رالا عم طم طم ) راوالار 20

 وهو ايمي بمجال سرر ١ طم# ئثلكد هناالا

 وطسرا(لاق) ديرولا لبح نمد. !ا!برقأن فو مكنمهملا برقأ نقر اا
 ند وامسا ءانوان او ١ ار واضر اوءامسلاعلا ادهءارو نمنااسراواب موسوملا هب هناك ق

 نيذااسئالاتومتالم لانه نيذلا ن ونلاحو رلاو*ىث لانه سلو ىوامسملاعلا كلذ كك
 حيراسلا هراضدالو ةبحاص قام . الد_-او لكحو ضع نع مهضعب رفئرال كانه

 عون ةبدورهي-صو سنج تحت ةجردنم عاونأةقرطاملا تازلغلا نأ ىلع (ءاك-لا ضعن) هبلا

 ىهامتاةر وك دملا داسحالان ا ىلع“ [مكملا ضعي وءايمكلا ناصصأ هافتع لام رخا اعذ

 ساناداس>الاةمقيو علا نا .ئالك بهذلاو دحاوع وز تحت ة جرد_:ئمفانصأ

 ةلاستسا مزلب الاعا ونأاهن 0 كك :ربدقت ىلعو ني عقلا ضعب لاق رسكالامهّواود ىطسع
 ايلتس د سد 2 اررقعفا اونلاةرو ريصصدهاشئاناق بال_نالا

 ةلاعجيتس لاسر (ىش) داهم الا قئاقحاهامس الاسر اهتصص ىف فل ءافشلا باك ىف ىف
 ىذر ىلعنب نسحلا مآمألا( ل_خد) كجربال مىلا كج ربنموكشتأ نيفراعلا ضعب

 رفعج (ل#تعا) هركذاف كرك ذو هركشافْلان دق ىلاعت هللانا لاتف ل_لعىلعام.منعهتلا
 لاجالا ىلع له ”هلهلا ( لق ام امضغلعجتالو ادد ا ءلمج ا مسهللا لاَقف قداصلاد_#ت نبا

 هللا ل_صىبنل ا ىلع مدق لاف اهممعهللا ىذر سابعا (نع ١ لاغلا لعل مت ةسفاعلاو

 هدلعهتلا لصىبنلالاَقفر هحذلاريثك ل يللا ماقرهدلا متاصانالفن اولا ف موقلسو هملع

 ىتيفيالءاكسلا ضعب(لاف) هنمربخ مكلك لافانلك اولاَعْف هبارمو هماعطةمفكي مكيأ لو
 ا ذ) مر غةرغفةذاوأ سشاعملةمصوا داعلدوزتثالثلاصىدح ا ىفالا دهح نال فاعل

 مكن :اذام ىلءاوسأتال ىلاعت هلا باك قنافرسوهلاَعف (ضامعنب لمضفا ادع دهزلا

 1 ان ؟امباوحرفتالو

 «(تاس - أن مكورلا نبا«

 هقن د رش هب ىد لك صفو * دغولك عف 8 رهدلاتدأ ار

 هفيجهمفوفطت ك-ةئرالو « ردد سفقرغب رصلال شك

 هفيفخ ةنز ىذ كح عفرو « فاولك ضفة نازيملاكو

 (فقو) ىسهجوف لذا اوءاغق فزعلات ءارالا ةداح ع نعاد أت ددرامدجامالا ضءب( لاف

 لأق) باسنتالا نمىعني باستك اطر ل ءاولاةفمهل أب موق ىلع لارعا
 ) اكمملا ضعب مالك نم) نولعفي الونولوةءاوراص م نولوةب الو نول عفر , سانل !ناك (مهذعد

 ةروسرسفتىف (فاشكلاىفلاف) درلا مول ن مناي 0لاؤسلا لدن مسوس نم
 |دايينانامجومبفد سانلا ىلا عجار بو هنصريمض مهونزووأ م هولك ريضل ا فيقطتلا



 انليلو

 تدءامتتدعقاذالاق 7 ل 1 لمْ

 ىحي (ثاك )ةرعبلا ىرثعت حلا نق هذ لأف كلم شم فن. كف لاف ىتمزاتةاذاف ضرالا ىنع

 ايأت سل لاذ ا اءركزانأاب هترظانم ف لوب لح رلا ناكو سايشلا لاطءاىفرظاش مثك أنبا

 تاقثلنأ اعين ' ال اىلا اند ميذذ مك أ نب ى<لاقفان 1 زانأ هّتننكن روكت ىعلاةنا 58 ر

 لاقنانأ لح رالي ت بأ نب طحاخلا لاف ظحامللا ىلع بابلالجر( (قد) تلعو سايقلاب

 ءاونمو داو تنأظ حاملا

 » (مدملا لعن: ثوره)

 2 وجر نأ جربالف يضم « اسملاماو انل امانأ هللا دس

 عسب رنامزلا لك ذاو اعمج * ةريج ةبحالاو فاص شسعلاذا

 ع ىووهلل اماو ضاعف * امصلاىف لذاوعلل اما اناذاو

 ايقارعناك تدر ناو هنا ىفاس .ارعاناكت در نار «شلا اذهدايعْنبانحاصلا (لافز

 ئنبناهتلح ىف

 *«(مجاشك )»

 هضعاهرثاىف تل ق نم« اهيط ىف لكأ ةذلام
 هضعبهضعنهيفىشعي « نداشنمدركلاباهمسلخ

 *(مهكعلا»
 ىئاغدم ئعوهو « ل دو هدوأ

 ىضارنطابلا فون « انضغرهاظلا فوهف
 2 رص دقولودقملا عشلا بهذموهوةدر ب ةقاطاناسو غن تاناومعلا نا ىلع (هاكسل اءامدق)

 مكحلا اذهىفتاناو.+لاوناسنالا نيب قرقلا ناب دائصهي نتا ازخف سدئرلا ئيشلا

 قطنلا,دارملانانمنو رخأتملاهلاقام مكسحملا صوسفح رشف ىرضنقلا لاقو لكشم

 ناىلءفوقومدهنال مهد.ف.ال ةغللا عضولاغااخت هنوك عم ماكدلاال تاملكلا كارداوه

 تانا ومحلانأب مسهار ووءشال اوكاذ ىلع مها لدلدال او طة ناسن اللد رجا ةقطانلا سكنلا

 نم اهنعرد يامر ظنلاناعماو هدوجو فان الا شلال هملاو تايلكلا كارد ااهل سبل

 ىطعي ىرصيقل ا مالك ن ا ىنذالو همالكى .هتناتاملك اضيأاهان وكي نأ ب جو بئامعلا
 هناك لوأف سدئرلا سلاح رصكالذدبو ىوغللا ن_هملاوهقطالا نيمدقت لادا هنا

 فيرمشلا(دمسا!لاق)ن اوبدلا حرش ىف ىدسملا لضاففلا هلةناك قالءهمانشنادب موسوملا

 بجاولا نبع هنوكسسح عم دوجولان !ىربنمف لوةتاخ تاق نا ديرحتلا حرش ىئاوحيت

 ئه -:عولذعالفاهيفرهظو تادوجوملا لك امه ىلء طنا دق ماسةنالاو ديرجعلل لب اهريغ

 تاصخصشتو تانمعتو تادف ٠ تنيعتو تزاثماامغاو اهنمعو اهتةمق-وه لد ءامسشألا نم

 كلج [نارمال رؤس قو وفا رضلألالا 5 نبدي رابتعا
 ةقيقحالا لانه سل هنا ان

 تا ارظانما نودةضشكل تادهاجاالا سلال سوحالزقملا روطاذه تاق طقفرحأا



 اناينب

 .ملسااٍباقلاوتاننملا نم « داززيغت ع ركلا ىلع تمدق
 مكى ع مود ةااثك اذا ٠ دازد_ةعنا ناظلاءّوسف

 ناللاةفلءقثااة لا لقالو لمص لمقثلا لج الم لجرلالادام (ناورمثؤنالل دق )
 ىمتناحوزلا هيدرفتتلمقةلاوءاضعالا عج همف كرتشت للا

 * (قد ربالا فضو ىزتعملا نبا «
 داقبجا هانز انرش 5 هى حارلاو اذةمرئاناك

 نكس اان عطر هسآ ار لع ضةاو كت سم الغفنالسر أ بلارز ذو (كللاد.ع)

 همعلب فوغشم وهو # هما فوغ شمانأ

 هيضلىاعارثكأ « انك هللا هناتتص
 هين احالصو * ارينا دارأو

 هلق ةو-سقىلاه عيد تف ةقر تلق: ْ

 (نم) نضرالا ىف سالب ال نا“ امولا مناقب واعو قزائءادغ نيةراعلا ضن (عمت)

 ناهس ناو نعى غتسااذاو كءاقب بحأ كلود كيلا حاحا اذا دنهلا ءامح مالك

 سايءنبال جر (لاق) سيلا !ناح .عمطلا اهدقعةدوم لك (مهءالك ن نء) كتومءدلع

 ءرملا نغ_سياق ضو | عض ليم انا نع ىنبنغينا هللا عدا

 سايعنباىناو ءا ( عمس) ساناارارش نع ىنغامتهالالقن تحتخراو هحراوج صقل

 ديرب هدانا قتااسهقاو فارعالا لاق اهتم نذ_ةنافراغلان نمةرف- اف ىلع خمنكوأ رش
 لع بتكيشا * ارزولا ضع (ىدوأ) هيقفري غن ماهوذ تى سايعنبا لاقفاهمفامقلي نا

 لدموهو هئاكب مريخ هبثد نى ءوهودبعلا لض كبىطظن_سح ققحمهللا هنفك
 | هيز ىلع

 « (بارعالا ضعبل)* ٌْ

 ربخ سانا!ىالوال ٠ ءافو سائل ١ ىف سنل

 7 وريشسك نع « (:لاىف سانا توليدق
 ماسلا خالاو ءوسلابةرامأ زمهنلا نال كفن ن مريخ ملاصأ|خالا نيفراعلا شعب (قالك نغ)

 بوريللا ضي الغ ىءوفو هه توفللا مركى عنيتسؤمل ارعمال (كدنق) ريجلانالا نمأبال

 (تبآر) ىيفكنةةلغبلافرق نم لغرك أالوركن مرفأالل انقذ نين ءؤملارَمأان لدخلا تذتاول
 عمها نكي مم همنال سما او مورلا ولم“ مكمل اهعضواغاخ رطشلان ا بتكل اضف

 رصئااننوظذالتيا واكمهلاممأ عماوعقجا اذا ومها وطمانأعل ١ عم سواحلا نواب بانرالاوناكو

 ب ممم لكل ناكنف مورلاو سرفا !ءامدةؤنانوملا كوامامأو ه.اولغتثفاكلذدهأاوعضوذ 2

 هقلا ىلس«ىبنلادبعممأ(تغصو) ةيهاول دوال هذه لاشمال ن«نوغ وع رغتيالاوناكو لعل اىفلاع
 ترظناذاةأر اانا لعام تلاقنانشفصن 4 اوفو أك :ةدلاباماها ل مقف تذاجأفلنةو هلع
 ءاذلا ف لاف تأ يفءانمغلا ىلا (ل.ق) لجرلا ىلا لحرلارطت نم ْسأ اءرطت كاك لحزلا ىلا
 تاقثتاك أنا اس فيكبارعالانم منام سرع رالي فذلا



 هد

 انني

 هشعت نمراكب و نوع »* ثرتكم ريغاسم - ىلأن

 هبت اًقمرىل ناو « مهلك قءاو 0221 اولا

 ةوق هنمو دمج هردذي ةنيسىؤو بيدالارعاشلا ىريثفلا ارعنبدمم ( ر ور

 ليال للم لو حارا ف « ىديتم ل فار اكداوأ
 لفت ءريغاباز ران ىتيفلا ه هيئاون تبان الك ىت

 فرعي نا سائلا ن 0 نكمأولءافشلاتاءهلا ن مداعملا يما (يشلا لاق

 اذهو لب ةسملافثد_عام ةمؤيك م يفلاهعئايظو اعيجءامسلاو ض رالافىتلا ثداوملا

 ناىسءلد:ناهربىلا ه0 ا هعاذو أنا عمماكحالاب لئاقلا مم مما

 ىلعلوءبامتاامتاسثابف ةيِساطخوأة برع ءسناسأمب ,ةلواحابعرو جولاوأدب را ايف ىدي

 هيسفنو |:لء ع نا هذكعلهيقوو كلذاما ن كولو ءاهسلا ىلا الاوهيلا عمتي راعي الد

 هد :ءامواعم هءيط و هه ثءحن ماهعمج ناك ناوتةولك ىف قاهعجد دودو ىلع فق ثدي

 لعتلامة: :رمسما ملا لمتنا فاذكواذك هل افو ة:طيسم ةزاسرانلا ناله 3نا ككيال هنالكلذو

 انام نا هنكمأولو كلذ فثد_لكي ةفرعملا انمطعيٍبا بلا ىف قيرطىأو تاصحاملا

 ىىتلاةيسفاارومالاناق ٌتاسَعملا ىلإ لاَّ تالا هيانل مي كلددودو ىلع ف قن ثءع ه_سفنو

 ةقح الل او مدا ةيضرالاومالاوةيواسعسلار ومالا نيبتاطلاغت عت ثودملا قيرط

 نب سه الا عسم < طولا اهدحوت ارواب بلان صن تدسداو !متدامو اهتهسطاواهمذمو اهلعاف

 انلريرلف سغملا ىلا لاقت الا نمنكمت لو برغملاب اقلعتمنناك اماصوصخلامهتم لك بحومو
 ةقداصةم هكا مهتامدقمن . مانوطعدام عم نا نيعرب :ريممازطس نا و مهلا اوقأىلعدامعانذا

 قداصا اد ه© نر فج هن اد يع ىل لاف لاهزب /زعلاديعنب(دح نع)» اندلاع جيشلا مالك ىوتنا

 ناوش الوداف ديبار نمد سيل بلا ةنجتاجددةرشع عنا نر رزعلا دعا

 ودهنءطةبتالو ةرشاعلاىلا ى.عتنت ىح ئثىلع دا نيدنثالا بح اصل ةدحاولا بحاص

 قفربكيلاهبءفراق ةحرد كك :ملؤسأو هن 5000 قون ىهنمالو كنس كنود

 ةئماثلا فد القمل تاكو ه بج هملعت مو مرسك نمناقهرمدكستف ق.طإالام هسلع لمحل
 نينا و سعب ةنسس فخ ١ طل (لاق) ةرم ءاعلاىفتالسو ةدساتلا ف رذوبأو

 هنامتي تاكو ىدادغبلارعاشلا نيسملا نيد# نيقايلادمعةنسل ا هذهىفىفّو ةئامعبرأو

 دوجدعبفاهصتنل اغلا قطيمف د ةبضو.ةمّدق ةقوبط هديت ناكت امالف عنا ارمشلا ىلع نءطي

 بوةكماهفاذاف تق

 ممهجبادعن مقا جرا #* وفم. طب ءعالراع تاز

 ملمع .روكبصأ هلياوه_ماعناب * قث ؛اودننان ه”فو>ىلعفلاو

 اهصىصلةقةاسلا هذه هنروصامةئاتسو ثالث ةشسثداوس فرز وكذملاعراثلا (نمو)

 تال الارخ اللاءهدج الا ةةنين سرس ع براقش اهنهنملكرعو نارواهّناناكد اد غس

 هلة يم أوذ_خأ م لئاقلا ب رهذتاك هف ةو-ىاهسأرلخدق» وغامبى وها اونيكسلا اذهب

 هل اوقاوبف بّكو اضاع وةاودل طهلئقاودارأا لف



 اهقعىسءأىذاادعسدةل « هلعالك يفاادإو ىرأ

 اهتيهي_ةكخنااماو « اودعدس رب نااماف

 عمم دسج هرعش كتل قونرويشلا ءادالا نم ىناورهنلا حور نير نب (دعجأ)

 قغيالجر
 ١ نيلطام "ىلع تاه « ىلاقئواويلطامو

 نيدنبلا نيدههملا فضل اهو هفةوتساف

 اولى وما! قىداقلاةبحالا ى اق ىلع

 او ,اسدق مولا برطل 5 ع نمنار هلا

 اوبلطام ”لعناهف  ىلتقىوساورلطامو
 نءو)ة ندعم ىفوهارعاشاب دأناكح ىطساولاد# نب ىلءنبن_ىلا (زئاوملاونأ)
 (هرعش

 اهاوىدوهعناخ « اهلوق نمانرمساو
 اهاو اهيلع امقو « هحوص نم قو

 ايلو تك الاي“ ىرطاخ ترطب
 (هرعشنمو) ةنكك دو اول ع شتي ناك بددالا نكصحلا ةمالسنب (ىع)

 ثيعلا نم ىلذع ىربو هنعأتي عسلخو

 تفل نم اهاشاح لاق * ةقي رجلا نا تلق

 ثفرلا ف شعل ب طلاق 0 ايف ثافرالاف تاق

 ثدحلا حر نعتفرش « مثلاق ءقلاهنمتلق
 ثدا ف نوكلادنعلاق «* قم تاقفاهواساسو

 د ةعد وأ )*

 داوعلا ن 6ع هب تيفح ىتح 5 ىضاا بو هلجال تس ن مان

 ىدام را ثأك تفك قيعنافجأ 5 تسنافلد ثوطلارهسلاب ا

 داكالا 20 ىدب "الا عس طقم لاا فسو) تاكا

 «(رامعملا وأ)*

 عبسو ساذلا مظ « ريماب انيلب دق
 حميذيو هللارك ذي * مهفرازحلاكوهف

 «(مهشعبأ) ه
 هاصقاوالظ لمو 9 هالوم رحبهلاب هيذع

 هللا كرب ادكاتم «* هد ىلع عمدلا بكدق

 ةاجاهمىزرطملانيبوهنيبناكو ةنثل.ىفوهرعاشلا ىمهرملارغعج ني دمم (نسحلاوبأ)
 هرعش نصو

 هيذاعمىلاٌنحيادبأ » هسلقتنمىلق يدا
 ته للا



 ملك

 ةطعن ل :اًةمةلودلا

 فطنلا٠ نءىرانلااهغاص ودكم 0 ةرهوجٌكللاماظثرب زولا ناك

 فدصلاىلاه_:ءةريغاهد رق اهتعق مايالا ف رعت 5-71 تءاج

 موة:ةأ سمانا ىلاءال_غلا غاب وتوملارثكو ةنذلثس رصعتاغراعمالانا (اضيأ هفو)
 تراشا اوراثإ دةئاعالش كر .دناأاوقاض و هرعت ءاناملا كلذ ب سورا“ ,دفلا'فيغراهلع

 هنريتاعاهب اصاقس انا اعماضنأى متءهذ_5لاجلا ارهظ نع تءهنذ ةطئد الطرني رمشع

 ال داود ارعشلا نس بددالا ف رظااروه:ءنيلخفاا(اذ هرلاوبأ) ىسهتنافيغر

 هق_كثعتئملاى اودوهتت_-ثع 3537 فلص ىلع عوبط هدأ اقره او

 هقر_ةيلمئانل موو لكحو « ةلءاومىف هشمعمطأ فيكو
 هقدصت نمنكاووا_للاىلع * ىتمئاومىف تا دو
 هقنور فمساا ىف همطيفيكو ل مستيم هجولا قلطوهو هن هناهأ

 ةغالبلا من ةياكباعلومناكو و ركذينا نمرهشأ بتاكل ىموعتىلا هلا دمع نب (توفان)

 هرعش نمو ىرهو ذا حاصصو
 تك ئرقةىفت ان“ داحلا و تءيصأ * هتعمتد_ةذذدماساتا

 نكح لا يقترف »* اهتبورتمدءذماو-واو

 نكسىلاوكدعبتنكسن ا ٠ اهبر ام دهم تغلبال

 « (مهضعيلا*

 ل ةحسمحلاهان-امو #2 لفت ةوهذ بحلا مكحج١ام

 لت هوه مسملا ليال 5 كره لكو ىشلا اوكشتو ىوهت

 هرعش نمو ةنغ 0 ؟.ىفوب نسر عش ال ةكمريمأ (ىواعلاركش)

 تبع 0 نا لذلا 0 »7 0 ضرأ ا

 ىلع م فاسو جيناك ق ئارلا بذعلار 0 الرعاش ( ىليدلارامهم)

 موب الاف ناهرب نب مسالا انأن ازعي راسل ا ل ءاك ىف لآه عيشتيناكو ىفذتر 1١ دم سلادب

 تنك كناللاقكاذ فدكولافةدوازملا ةيواز نمرانلا ف كمال_ءانتاقتا دق رامهما
 نيسان ب ىلع نب (دجحأ) ةلرعش فلو هءلع هللا لصد #باصصأ ب: ترص امو

 (هرهش نمو) ةنكئكسف وه ىلاةلادف :ورعملا بدؤملا

 سكئودلا4 هقفاان ىعستل ا اه سووءلك سيردتلا ندد

 سلجم لك ىفعاش يدق ت تس + اولي نأ لعاا لهال قف

 لقتل كاين وكواهالك م: اهل اره نمادب تس تازعد_ا
 طك لا اود ىفوبو ةنكلك ةرصبلابداو ىتونتلا نسم نب ىلع (مس.اةااونأ ىضاقلا)

 (هرهش نصو)



 نايلت

 لوصن ىلق 0 * لو اهتغم_ص مانالا ىرأ

 لسماخ ىداولا كلذ ف ىلذ 35 الهمناءظالاب سعلاةادس

 لاقلا قيدق هيسنعإر عءو * ىذقن سع ىلع افا اوف

 لرد اهديالق د ىف دللا يف اهءومدو تزأ

 ليلخاب عادوف ككل لوف * ااطملا ان مرت ندع هاند

 ل.-رلا دجوأ ىلا ماقأ 5 لاي الل ثعو اهاتاقؤ

 لتقل برك دنىلاو 5 ايحناكن هىوالا نمفاخع

 *( ريهزاهلا)

 كله نمف كلمتنا لاا « كل تلقاما ىلناب كو

 كلجأامو كانغ ناك ام * اًماسىوهلاراننمتكرح
 كلسالا ءاد_ءالات علي هه اكبا_سم عدي بدبح ىو
 تكالمامف نسمح اواو 5 هتملابق قر بكام

 كاءحأوأ كامدأوأ تضع 5 نم تراس اقل

 كلبذأامو ىبلقن مارس 5 هسيلمع - ا

 كلبقذم )ل اوما فري # قى ١ همس ض 1 او

 كلدع ىذلا هللا كرات ب هدق نم خرلا ز-هباو

 كاوأامو ردغلا مقأام « اردامت ىرت لاشاح ىالوم

 ككل متام م اعلل متام د هيسسشم نه س-قكالام

 » (موضعيلإ

 هلاسرال لوسرال « مالك المالسال
 هلالملاتامالعنم #* ىنبحاناذهلك

 قوداك سخ رسب ماسلا فلوس ل_ضفلا لد قالا هنا داوتلابت2 ضعيف (تيأر)

 رهاولانمةقمللاب قلي ام هناكو رتمن مله .رتنا هءأىلانومألا لسد أر وطسميتكلا
 لضفااَج مؤامو غال قم اطغس نوماملا ىلات راف كلذ لاثماو ةسفنلا ب راكلاو ةئيثلا

 اذه - 0 ءرلاهللا مه ودتكح ءل_طفاا طخ حردهيفاذ اف طقسا نومأللا خفف

 م رابوءامنمب لقد مث د مة نيعل رآ ًاوةينامت سعب ن اه-سق:ىلعلهسْنب لضفلا ىذفقام

 يطلب و مسحب نأ ىمأو ماسحلا لخ دعي :للم ىلا مويلاحايسص ناك لهنا رابخالا نويبع

 31 وءامزتب موءلا كلل ذهمد قاري هنأ نم وغلا هءاع تادام لد وأت كلذنوكمل مدلابءدسج
 هعنعنومأملا ىلا ل_هر اواضرلا عنتمافاضيأ ماسملا ىلا ارضحي نااض هرلاو ثؤمأ لا ىلا لسرأ
 مصتمملا هبل ىأ ةفالهللا ىدوهملا نب ميهاربا دا (ال) همدكرح مالا لخداساف كلذ نم

 لخدو هنياد_ب مهاربا ضيق مهتما فلم البو نوره كديءادهلاقذ قئاولاه با

 (لاق) دع اوتدبىفةهقاولا تناكو خعرراوتلا باص لاقل ةيهئلدبسبع ادهلامو هيلع

 لب ]وةك اذ نأ هسفؤقا ارا نمءارعشا ارثك أ اتالملاماظنرب رز ذولا لقال ع راغاالم اك ىف



 «(ماسبزا)#
 ريصق ىل ل فترازناولاط * رزت0ناف تءاشاك ىلءل

 روغت تسلل دل موك نا « ىدأالولمللا لظاال
 *( سايعلا)*

 امرقم_هلوناة فقالا فرفو « انينوئظالايذأ سانلابصسدق

 اهدصدهنا ىردب سداؤداصو 5 محص رع نذلا ىردقبذاكت

 95 تحاضلا *

 هلذعىلا هءذو هألو * هلك نع ىح ىف ت>رمد

 هلزثىفباتغملادعقيلف « ىوهلا مسءانملا علا تع و

 || ناكوةروصا | ةذس>- تناكوةآرملا ف ةيداملا لهأ نم ةأم!ترظن (تارضاحن افلاق)

 لاقف تنأوانأ ةنملا لخ دننأو-رالونااهدبىف5 آرملاو تااتذاد+ةدوصا !ءىدراهدوز

 يبل بلع مث دق ىلا.تهقلا نالفتنأا ماو تريصف كب تاب !ىنالفانأام ا تلاق كلذ ف.كو

 : ةنللا رك ثااورباصلاوتركسشذ
 *( راوعملانبا)

 هيأت ن عرشك دق مهااو + ىدرلا نامز ىلو دق حاصاب

 هيانعدنعنمهنكساو د. ىتحلا زعلا مركل ركاب

 هباشعمهلا لوزب ىكا « .ءءاماناح رذساو هرصعاو

 هيوعولذعلا ىف طرفأ « الذاع ىوهلا ىعارتالو

 هللاءادأ ىضاَملالوةءأم ىو ةعيرقنبا ىذاقلا ىلا بتاكل ىلع منن سامعلا (بتك)

 كلذ ىف ىذاقلاىربا ةرقبلل هوو و ريشدللهم-جا دلو هلت داوذةيئارسص:ب فز ىدو يف همانأ

 بحاوب رشأمملا دوهلانيعالملا ىلع دوهشلا لد_عأن ءاذه باجأةارو>ًامانتمذ
 طرب و ل_هعلاسأر ىدوهملا لع قاعنناىرأو مهرونأن مح رأت مهرودصيف لعملا

 اهضعبتااظ اهيلع ىدانيو ضرالا ىل_ءايصءابصسيو لحرلا عم قاسلا ة.ئارصنلا عم

 ضل اهأءففاهبلوخداادارأ ةيرطااةعيدبةرثم فأن بباهملاح وت (ال) ضعبقوف
 مويلا مداعالىه تأرقفءاملا نم ىمدعيل_بحىلا ىو اسوهأرةفر ونتلا دافو تأرقف

 متر نمالا هللا مأ نم
 ا

 مف فماهعمدْءاعنيعلا او + ذمورذعكيد|ت الا

 مطصت ىتمانباةعلاطدق ه ىلمأ ىدقأو ىدنمةياغان
 *(ىل اقصلا) ع 3

 امائمناك مدعواننظ: ٠ ومكلطمفرمعااائيضقدق :

 اماظعو انارئاك اكابدآا ا وك دعو ىزئا شم

 ء(مهذعبأ) «
 ىرا

0 



 عم
 بج ببببببببببببببت0تت7س _-:_--77بلل ع 7 جْجاببأ

 هرك اذ شسعلاب عفش مل 3 ميلا ودول

 لوقي ًاكنأترباقما(ىّتعلا لخد)

 ديال اورهدلا نان دح مءانفأ 9 اوقلسأ: النا اوخالا.ءروامقس

ا بوؤيالو #* انتيق,نم مون لكسص مهد
 557 دح أ مسهنمانيل

 ّحهركفكاهند رعو مكن رخآ ب رخأ مكلاللاةفَتوملا هركسن انلامءادردل ا ىال ل < ر(لاق)
 عجول 00 (لاف) بارلاىلاثار كلا نماولةتنتنا

 سأراةكلارخآ اى (جشلالاق) كم نكفوهن كي نافلاق من لاقام اصل معلامندلا ىلا

 كلذ عمزاتو دعسدةفةبر طنلا ةمكحلا اهنمهت عقجان مو ةعاصشو ةمكحو ةفعلةاضقاا

 ناطا_سوهو ىلاعت هللا د ىيهندابع2ناداكو ايناسناارريصيداكوةيوبثلا صضصاوملاب

 اهيذهللا ةفءل>و ضرالا

 «(مهضعبل) 4
 بطلاب سانا لعأ تك رتدقو » همعطردتم باا,تلهاجو

 «(ةنشب ليج“
 برقر :مبيغلارهظ"ىلع « انغاك ىت-ك..كسالىناو

 *( رخآ)*

 ديرأ مانالا نيب ن ءلركذو * ىضمىذااثيدحلا اوركموالوقأ

 دعي نى> مهلا“ ىطن فاك « هشدح داعأالاهد انا

 *( زتعملا نبا

 هنرح» لوط نءحب رذمل سلو * عم-طولاصو ىف نكي نا براد
 هتمحلا هيدخ ةحالمرتساو * هتاةمظل ىف ىذلا ماقسلاف شاف

 «(بارعالا شعب)»
 راننمضافءاع مس لوفذ « هرد#©ق وشل اران عمادملاءام

 ,*(كناريلا)» .
 هيكومف ٌسحلاريمأ اذه « . ىوهل لاق لبقأ اذا نما
 هبعص أن نهبعءصالابّثملب »* ىنكلو بعص ىوهلا لك

 ميرا كئادعأب لح «* هلاح نع لأست ال ٌكدع

 هبت قطع تنشولموملاو 7# مت ئىوهلا ليقف ناك دق

 هيت /نا:_ولا هلةمىف 0 ىجزولت درعص ىتبسح تدل

 (.٠ زتعملا نب ا)*

 رذس نمو ىف و> نم هوطحلل !لوعتسم « ارتتسم للا صياف أ“ احو

 َر م الا ىل-_ع ىلايذا بحماو الذ د“ هقدر طلاق ىدخ شرفأ ته

 رفظلا نه تدقدق ةمال_هلا لم +« انصذفخداحح لال ءوض حالو

 ريسكلان ع لاسالا اريخ اكو 5 هرك ذأ تدلاع كك ناكو

 107 تو و دو عرس يب وو بو ب ع ص ب جم هم سما صم ا ص بس سس سي ص



 نا

 ا رختايراخناف برعلاءافرظضء:لاشفالك !تالك الافانعتانحاءلافانعط تانداطلاه

 ىوشبوأرصتلا ىهو ة دوم لاسعأ ةلوازع يلاعتلا ثادح ا ىف (سوفنلانيعتستدق)

 مج زقيوأ بكوكلا ةوءدىهو ةبكسحافلا مارسالابوأ ئازعلا ىهو تابئاو رلا ضعب

 وأت امريكا ىهوةيرصنعلا صاومللابوأ تاىسلطلا هو ةمضرالا ةيوامسلائوقلا

 تاسوتفلانمنماثلابابلاىف (نيدلا ىبحميسشلا اق) لحلا هو ةبضايرلا بسنلاب
 منا كلذىلار اشأدقو هبفه_سغندهاشي فراعلا هرصبأ اذاانرو م ىلعاملاع لاوعلا“

 اب رشعةهبرأ نمدحاو تداجنأ ةيعكلا ثيدح ىف هشعىورامف سارعت دع

 مده تقد_صو ىلثم سادعنب ا مهين ا ىت>انل الخ عيسلا نيضرالا نم ضرأ لكى ناو
 اغاف نوفراعلاءإ_خداذاو لدبةيال قاب وهو قطان ج هيفام لكو فشكل ال هأدنعةياورلا

 امفونودرإو ضرالاهذ_هىف مهاك ايهنوك ركدف م-هماسحأيال مه->او دأب هنولخد
 لكورات ىطصم لك الانيفراعلا نماهاخ ديال رونا!نئا دمى عساهضعبو ىدحتال نئادم

 ضرالاءذه ىاهره اظ ىلعاهان دجو اهرهاظ نءلّعلا اهةرصامتاندنعتدروةبآو ثيدح
 ماعو لاثملاملاعونماثلاميلقالا قارش الا ءاكح هوست ملاعلا اذهو ملا مالكحوىبلا

 ندبلا نافىنامسجلاداءملا هأ اونباذهىلعو د_صاقملاح رشف فازاتفتلا لاق حاملا
 ةرهاظلا س اوما عسجهلثاىف ىسحلا ندءلا مكح همكح سفئلا بف فرست: ىذلاىلادملا
 ننام مئاليامو باكا عماج (لاق) ةنام-لامال“الاو تاذللاب)ًايوذتلمف ةنطاملاو

 نءه-:هلؤالا دانارخاوأ ىف ماكحالا بيذهت باك ىف ىءوطا اره .وبأ م يسْدلا ءاورامدسف
 حاو رأى فس انلالوةءام ناببظنب سول لاق هنأ ام_منعهتناىذر د# نب رفءح قداصلا

 لاف شرعلا تت ليدانقفرمضخرو.دطل_صاوح فنوكت نولوق» سنو لام نانمؤملا

 رضخارئاطةإصو> ىف ه-ورل هع نأ كلذ نمهللا ىلع مك أنمؤملا هلا ناس هللا دمع ولأ

 نولرميو نولك ف ايندلا ف هبلاقك بلاق فهحورري_صىلاعتهتناهضيقاذا نمؤملا سذونا
 ناثيد_ طل !اذهدعن ىورو ايندلا ف تناك ىتلا ةروصلا كلب هوفرعمداقتلا م_يلعمدق اذأف

 مهنا دباروص ىلءةنملا فلا ةفنينمؤللاحاورأنعهنعدتنا ىضرهنلا دعانأ تلأسلاك ريصنامأ

 هللاىذراضرلا ىبومني ىلع مامالا ناك تارضاحاف (بغا رلالاق) نالف تلقا هّسأرول
 تياوول اضرلا لاقفتشطا اوءاسملابهنونأي مدخلا ىأرةالل!تقورضحاِلف ن ومال ادع ةنع

 ةدابعبرمشيالو ادلاصالع لمع.لف هيرءااودري نكن فل اوقيىلاعتهتلاناف كةئباذ_ه
 تحاطلاقف كي هللا لهفامهل تلقفموذلا فد دنحلا تيار نييدلاهلا ضع(لاقز ادحأدر

 ضعب (نع) رعسلا ىف اهعكراك تامكرالاا:ءفنامو موس ءرلا كا متاهتسردو مولعلا كإ:

 هللا ىل_دىبنالتاقففتكلا الا امبانقدصتف ةاشانع ذ تاه ميو هيلع متنا ىلص ىنلاءاسن

 نسحلا(لاف) فتكلا الا قاهاك ملسو هيلعمللا لص ىبنلا لاقف فتكلا الا قدام مو هبلع

 ءاكلا ضعما (ل-.ق) توملازم ه.فنيقي الكشي هب أه يفك شال ام تن ارام ىرمعيلا

 هنوك ل اق نالفتومسسام

 . «(ةيهاتلاوبأ)» 5
 5 توملا
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 تادسبأت اا ةيوااوتلاو ةضرالا مارعالا قفرصتلا ةمسدلا سوفنلا (بادصال)

 ادرب ىف دوك را:اررانلاف مال_ىلا هيلعو اني انءد'ىلعمهاربافرسمتىلا ىرتالأ ة.هلالا

 رحلا كاصعبب رضانا ىغومىلا ةمسوأو ضرالاو ءاملاف ىءومو مي-هاربا ىعامالسو
 ناملسل أوءاوهلا ىف نا.هلسو 0 اةنثاه_:مترعفن افرع اص: برضا انل قو قافناف

 ىزهو تابنلا فميرهو دي ديد_جلاهلاثلأ اوثدملا!ىدوادو رهثاهحاور ورهشاعو دج رلا

 ى مل_بو هيلع هللا ىلصانم#و نئساختد رقاوب ووك تن اوما ف ىسع و ؟لدلا عد ّلءلا

 8 هاج تيارات امهلاىف (لاق) رمقلا قثناو ةعاسلا تبرتقا تان واينللا

 تءاضةساو ترانتساو تةرشتس | سن م دعني ًالفاهاعف لءفتوامتر واحتراتلاب همش شتا

 اهمحاو رانا تك درس رح :ىف ىرصمقلا (لاف) ناوكالا اهتعاطاق هللارو

 همكس فلخد.نمحاورأ | ىلعا مم ملك قش ةماك اسنالا حاورأف ةسئرحاعئمو ة 5 7

 لامعتهل اوةيةراشالاهسااو ةيلكلا ءامسالا ف مْ رس اء م*الا ل دتاك ا رياصتو

 نم لسو هبلعهقلا لس ىلا ىلا باذكلا + ةاسسسم (بتك) هقلاتنافةمأ ناك ميها رياتا
 ميلا كتصضئانل تاك هرامأ هل آو هيلع هللا ىل_د هللا ل وسر د#*ىلا هللال وسر 06

 ىنلا امها لاقت نيلجر اهب ثعبو نودتع:موق شرتنكلو ضرالا فصن سرقاو

 هتلالوسر ةأسسسمّن ا نادهشنأ لاق منالاق هللا لوسر ىفأن ادهشن أ لسو هملع هللا لص

 تبرضال_ةقءاللوسرلا ناالوأ لهو « بلع هللا لص ىلا لا.ةفكءم كرش أدق هنا عئالاع

 باذكل اةامسمىلاهننالوسر د 2# ن ممل و < .اعهّللا ل_فهلنالوسرهيلا ب ةكماكقانعأ

 تنبحاصم (تعذاو) نب نقتمال ةبءقافلاو هداسعنءءاشن نم اهثروبهنن ضرالا نافد_هرامأ

 ءاذاهنمأو هتنمأف اهتمات.اوالام اهيل ىدعأف هب ب رست دصقو ةايسسم مارأ فون |١ ثرحلا
 ايلف اولع_ةفءا ارك ذتاهاعلاهورجو ةيقاهلاون رضا هباحصاللاقو اهاعد:_او ااهيلا
 تلخاناف سراد-ت ىتحكءمواخل ندير ألا اها لاقفلدءام ىلء ص هرعادل تلاه تنأ

 رضعم ن هكحئاذنا الاهز_هىءءالاةث لب ربج هيت ايام قعأرقا تلاقةبقلا ف هعم

 تااةناحارخان ل رمت احالبا ن نكف هلسوناجاوزئان :!نالم-و احاوفأ نئةلخ ءاسنلا
 لءهفاتلا ةفةسن حو نىبلاقيفال بزة تاف كالا امد لسى: كنا تقدص

 اهللاقذ كلادنام

 عصضملا كلىه دت5 » عدل اىلاحب :وذالا

 عبرالا ىلع شن او « ةاقلك ىذا ثاف

 جا فى ىنسناو 8 هلك 1 قدس ناو

 حام نمل -غألاقفالئمكلذا ب رهلاءاو رطضء»ب درو عج لوشلل ةناق عمجأ يلب تاقف

 هنودت دحوف هنلأسدةاتلا ةفهستددو فيك اولاقفاهموقىلات> رخو ('الثةعم تماما

 مكس تءنردق ىأاه درهم ةأمسم لافر يد اليحجوزت كلثمواهءوقلاةذهة-وزت دقىلاو اقع

 نسسحو تاسا مث ب بلغت نى ةدملالذدعبتماقأ ام رادلا له لامة عل اورعفلا ةال_-م
 اور زتايراذلافادصحتادصاحل اواعر زتاعر ازلاو ةايسم تالبءزخ(نمو) اهمال_سا
 خمسه سس



 نيب
 222222222272555 مم 7 وء7َ

 برصنداؤفلا فىاغ ىلع « اهنيعيواهب-ىلقرعضيو
 برعلافةئهاك ازوبعنا ىحيامز ودهلامايأبدربلارخ 1 ىفىتا مايالا ةسيعست ف (بدسلا)
 ليقف مهعورضو مهعو رز كل »أذ ءاج تح اهاوةينونرتكمالم_هو عقر دربباهموقرب تناك

 اهناباوصلا لءق راربالا عسر باك ىف (ىرسش نزلا هتلاراجلاقد) زودت ادرب وزود امانأ
 زمتنأ اهاعاوطرسنةاهوسوت زينا اهدالو أن متيلط ازوعن ا لءقو دربلارخىأزحتلا مانأ
 5 تناك تاعذذ لامل عسسءاوولاىلا

 ه(موضعبلا#

 لوأ ةسبحملا قىنافرذعل ه قرايزمكنع ترخأن اواو
 لّوعملا بولا ىفام ىلءنكلو « امئاد ةرابزلا راركس: دولا اك

 . «(ىرحاملا)»

 دنلا جرأاههسي عبر ٠» دخغزم اهلا تلعف تيه
 درفلا سثكلاتاعسنلا ىذه « ىد_:ءشاولتلقدق ان ن كل

 «(هلو)#
 ىداقاردهنىكبتو عد ه ىلع لذعلا ف لسطت م لذاعا
 ىعئ> دق لايام نسسحأ اع 5 ىنلاو عدو فرصصناو كد شردخ

 م( هلوا#

 ماعن م هماعذا ناك ام 5 ىتاد باص« ىلا قد وامس

 ىانأ ”ىلءتاظتوالا « مكمانأتركسحذامو ىما
 ونيممناللاقذ ءالغلا مانأ ف كح الا ىلعسانل!باكن ل ةنعهلتا ىذرفداصلا (لم-)
 بئاحعنمنا(زاربالا عب رباك ف ) ١ اويصخ أت دصخ أ اذاو اوط3 تطل اذاذ ضرالا
 الف لجردنع لءقثلّوط (هسفو) ادبأةقءلخاهب تعلو ءافاللا نطوم امنأ دادغب
 ىلاتهتتاناتيبلا بح اصلان ارماني لجرلا لاقف ارسهن اب | تيبلا ل-ظأو ىسمأ
 ١ ح رخو ماقفا اومافم-عيلعل بظأ اذاو ل وع

 د (مهضعيل]

 ءاليلالْزتاذا اسفن بطو « ءاشتام لعقفت مانالا عد

 ءاقبايزدلا ثداول اخ « ىلامالا هيدا عزجتالو .
 ءاوس امندلا تلاموتنأف « عونق باق اذ تنك اماذا

 بحاص(لاف اكن يب واستمريغاسندلاكلامو ةعانقلا بحاصناف هتاوال بالا عماج (لاق)
 لاف نضرددهتتو انمعرق أو اسف:بءطأو انزحلةأ ةعانشاا باص لب تاسسالا

 ادقفد فا أ شذختي الف « هءوسياهىربال نأ ءرس صو

 نيدلا لاك انالوم لضانلاكوملاهبضتريل حزق سوقةيوراءلعىف رووشملا (هسجولا)
 باَكلا ف وهدرواو رظانملا عيقنت رخا اوأ ىف هءنيلئ اقلا ةلئطختأ ىدسصتو ىبراقل ا نيبسح

 لوكشكلا'تاداحم ضعي ىفهدخت لاو ةناتملاوةقدلا هيا ىفافطلاهجوروتسحألاا |

 باصتالا ٠
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 انفذن

 امهادحا تلاغف امش كلذ ىفانم لك لملف ةدئاز نب نعملالا لئاعشل اهذهاملحيو
 '.ءادوضنانرا ذل ان ريو رسل ايت راو كا نلكر

 ادوعللا نكر.نانافكأ او * حارح :نمحاالع ىذرمللف

 « (ىرخالاتاافو)

 ادمااو نراقالا همزاكم تع 5 هنايدو>- طر تف نه براحو

 ىدفلان علاء ةااذق :وهدالك رف لوعسع نمهءاهسلاصلتغ ص

 تدر 2 ,داانامو تهد لاف هنأ ههجودهللا ركىلع تايم رسول ء (ةمغلا ف شك فإ)

 لك اهتعط اذ هلبدي تاع نأ تنظف ار دم تجيد سمانانأ اذاف ةايدملاىلا اوعى لمعلا باطأ

 تلقا ينأ ثهتسنت صاغ لا تن[ ماد: تقسو ود در. عة ست "الفرق ىلعبو رولذ

 5 جادا لص ىلا تاما ا هيك ىوارلا طسو 6 نيب اذكه ىف 384

 امهدد أن الهمشل .لاق»تانكمالا م ةةَق طارت !(مهاوق) امنه ىعم لك اف هتريخأف لو
 نيدباعلا ني لوةىرجاذ_هىلعو هلوق نكمالف [ث العلا ارظنىف ةعبرشلا رهاظأ كالا

 هفعهللا ىذر

 ان دول ادمعي نم تن اى لقا 3204 وأو لع رهوج براي

 هل :وأبامعقأنو ب «*« ىدن نواه لاحر لهسالو

 هصسو نم منءذلاىلا هن رقةراسع لكشف هناسبةسفاوريغهنادا نعةرصاق تارابعل نا ىناثلا

 هو> .و نم هع هن دعنأ

 السمزفاربش كرف. ٠ ىركتليقأ الك
 « (مهضعبل اوةئ :رح اذه ىلع وا«

 رصاأف ك.ءلاعم نءاقرح ني رشعو * ةعست 50 نمط تاص. .ةناو

 رفك .لاندارب لالا لحل ا ىلعفاضر نالت هلر هك ةويرلارس ءاشفامهاوق نا ارهظناذه نمو

 رتسلاةغللا قرفكل اذار اهظالا لباقيامر ةكلابدا ارب ىلاثلا لمهلا ىلع و مالسالا لواتءام

 ىفاهلرتسواهئافخاليسوهف 00000 لايام لكنا مالكلا ىنهمنوكمف
 ةققملا

 «(بحاصلا)و 1
 هةيدص ل 3ةضرُلا لكضرهلا ىرب * ىئملادب لاش هدو هل لازغ
 هةر قاب رتب حمدي هل اول وقف « هعدص نر زاقع فك وهناق

 «(مهضعبل)«
 قونامزلاراحاذا قددصالو ب هتدوم وجرت نمكنامز ىام

 ىكو هالتامفك ةادقاه « دحأ ىلا نكرئالواديرذ ٌسءذ

 «(مهشعتل)»
 بيدماظعلاو ىداجنيباهل » ةزه ألا ارك د ىنورعتل لاو
 ببجأ داكأال خشم ٠ ةءاغ اهارأ نأالا وهامو



 ةامه:ءداعملا ءاذ ثكلاف(ع ثلا لاق) ئراصئااودوملا هللا :ا لاق داسكلا رهشازه

 ىذلاوهو هو 0 رتاج درط نمءالا هناسمث!ىلا لدد.سالو عرمشلا نم لومقم

 ةقطاةءي رثلا تط_ددقو ل«: نا حا عال ةمواعمهرورمثو ن ديلا تاريخو ثعمل ا دذع ندمال

 ندرلا سا اةواقشااو ةداع لا لاح لبو هماع نتا ىلص دج انالو هوان دم_هاهيانانأ ىت جلا

 ةواقشلاوةداع_سااوهو هولا هَنقد_صدقو ىناه دريل سابقا | او لمعلا ٌكردموهامة-دمو

 ءاكطاولاعلا نمد امن الااهروصة ءنعرم#' : ماهوالا تناكناو سفنالا ناتعناتلا
 ةنددأ ١ ةداع-سلاهذهةباصاىف مهتمْعر نم مظعأ:داعسسا اهذهةباصا ىف مهتيغر نودهلالا

 لالل_حتنب ةزعانأ تلا فريثكةزعتن أ اهل لاسقف كللملا دبع ىلع (ةزعتلخد) ىهتنا

 ريثك ل وق ىورتأ
 ريغتيالزعاب ىذلا اذ نمو ه« اهدعيتريغتفا تعزدقا

 رمل ارسم ريغ لو تدهع 5 تاك ةقمللاو ىمدج رغت

 هلوةىودأ نكلو كلذ ىورأال تلاقذ
 تز مصعلا اهب ىذتول مدلا ن م تربدأ نيحةرخص ىدان 3ك

 تام للا كلذ اهنم لم نخ « هلي الا كاقلناف حوفص
 ك.ءفريثكل وقنعىيربخ ةكتاعاهلت ااه تلخ دالة دكن اعهتجوز ىلع لو خدلاناه ىه ًافلاه

 اهعرغوؤعملوطعةزعو * هعرغفوفنيدىذلك ىذق
 ءالضفا| ضءد (لاف) هعا "ىلعو ل دءوىز خا كاع تا اقف“ هل.قهندعو تلا قفنيدلا اًدذام

 بارعالا ضعن(لّس) "العلا ىف ةعبقؤلا اوبر كالا اهنم قسم اواهعجأب اذ :دلاتاذإت هذ

 هدزملعا سالا ضءن(لاق) قداح نم .الو قداص ىن وهام لاةثهندح .و .ك ةليسمىأرنم ارنم

 انريمأ كلناف كلذ ل نال مهدح [4لاقفبالكان

 «(ليج فوهشعبل)»
 رزشو زرحنمنالساك او » فن_ثو طرق هسف.غرل تف
 رذصب تعش ذا ءانللا اكب « هيلع ىف ءغرلارسك اذا

 اذه لاه كاثما ب! ىلن |تددوهل تاق ناك اخ نب نجح لادا ءاريغصنب | ىلع ءانيعلاونأ 1 (لاق)
 رادخنانا رع نبال جر(لاف ) ىلثمانب نال دلل كت ها ىلع يأ لما لاق كلذ فمك اقلد
 ميكمل(لءق)ممئاماوأ ىلا نوحومل نب نيطامشلان اولوَه هللاناقدص لاذ هيلا جوي هنأ معرب

 ةئسن رءو سة نبا هارب ناكصننا م:لاقذ دلو نيعستو سة نبال داو هفيرظ

 معاشمن ا ىريكلا,نيدلا لاك فراعلا يشلا ةرمست ىفهجؤلا نا ب بتكلا ضعب ف (تأد)

 رشف ىربكلا ةماطلا هملعتت ًانقاشعلا ةماسق سلع ت ماك دقدنأ فن رولوع وعن اوناك هنافز

 دمسصت ناك دن | زن نعمنا اهيلعر وعملا ع راوتلا(ضعب )هيف رع ىتخ هيلع باغ و كلذ

 ددج ىف ذلانهىح نمنايراج هيرنهذا كلذكوه اغيبفهنالغ عمءام لاخلا كات نكيراو لفات

 انعم سدل اولاسقف انسشفن نمئشمكعم له هنالغأ لأقو امهتمبرم فهما نه ةدرقةدسحاو لك
 ىرخالل امها دا تلا.ةف بهذ نماهل اصن ناكو هماهس نم مهسأ ةرمشءامهنم لكل عف دش

 كدو



 انا ّْ ١
 تيب

 ل 0 رى ىلا تهت ان ذاناهلك اريثق هملا ارظنت ثم لبالا ىدينيب ىوكو م را هيذخأ

 6 :اصستااقةفقوملا فة ارعا(تعدإ) ىسمنا تنسلا يره ا بند ىتلجو ةغبانلا

 لاقن(ءبعأ اًميري_ثدراع) 0 نكس نم ىلءهش>واو هليلد نكست م نم ىلع قدر طلا

 كلنال اه ”وهامو لاق ددح اوصف ل «ارام لامة اسع همق دق لهءاكسملا ضعبل

 همالك رش درا ىبف هتماهدعب حرذتال هيلا ل هل ااهدعي دوعتال ةرس نم

 *(موضعبل)*

 ىلشت اداك اوامد لمست 5 انويعميشوحقشعلا تنأر

 ىلفاناران مكترذنأدقف 5 اوو قايشعلا رسوم اءالا

 ىناهسالادوادئيدحت لعتلخدلاق ىو هب وطغن نب ميهاربا ن ءريعنلا ضاير(باَكىف)
 ىرتامئتر وا العن نمسح لاف كد فرك تاققهمفتامىذا اهض ص ىف بدلها باص

 امأةروظلا ةدللاو حاملارظنلا نيهجو ىلع عاتتسالا لاقفهملعةردقلا عمدنم كءنمام تلق
 سايعنت ان ءىغلباماهتمىسعنمدةفةروظحلاّدذلل اامأو ىرتامىىلا ىاصوأ دّةذ حامل ارظنلا

 دشن لاق ةذللاءلخدأو هلهتارفغفعو مكو قشع نملاق هنا لبو هملعهتنا لص ىنلا نع
 هلوقىلا يهتنااإف هسفنلاناسأ

 نوفطلارعشنودعاابودعذ « راذعنمهدخب.ءنكينا
 هملااوعد سفذلا ةكلمو ىوهلا ةيلغلاةفرعشلا ىف هتبئتو هقفلا ف سامقلا ىئنت تثأ هل تاقذ
 لوالا دا اى ىقاهفصالادوا دند_ ل اوزنأ متم رشات ل هئامان ٠.متامولاق

 هملع فقو هءاش نذل اوك.شكلا اذهنم

 »* (مهذعبلا)«

 ار اهيشيس اف ك يلق نال « هُملاف ى.ءاقا ارطان عأ

 لل و هيلع هللا ل_صوللا ل وسر هطعب لام تدطع اد ةاريزول ا دلا نيد حال لجر (لاق)
 نماوضفنالباقلا ظملغاظف تنك ولو هسنل لو ة.ىلاعتهللاناللاف قوسأان لاذ نيكحو
 هس 5 كلو نمح رنالزثو طيلغ ظتنأو كلود

 لاقفهنايحلاحءومج تنكس لأ للف بدالاو لذفااود وماو مركلتامهتناو ساون
 عممالو ”بدالاودوملا فال ئمادلا فنوكيف .كو ناوهأ ىلا فوكرو فاقشاهتتاوكلد

 هشىلوق

 هءاهاوش-مْوللاناردألو ه« هبا نس>رفعجنمفرغدقا 00
 هيامثفف ىرخناسن الواب *« رفعجحدمىف تنطأ اذاتساو

 نو ذر لزهأ ام ءافر ظاا ضعءما (ليق) اهببايثلغالاقو مهردفا أ نيرهشعب "ىلا ث عت

 ىلع هدير ونعالا عضوذ ةصرصعلا نيعلا باصأف ردح روعأ ل ر (برض) انيدبأ عمددي منلاق

 لابقف هنمرذتعيدبلابتك مءانبعلاانأءا هال اضع (بح) هللدجللاو اندسم لاق و هدب

 كمطعأ ىنااما لا ة فوط هرم بد اص“ ارعشلا ضعد (حدم) )ةبتاكم تىلافذتستوةهئ اش

 نانضمر ره فرس اول (لمق) اهبكيفاعأالىت شنان نسا نكلو ادب نوكي القال ىلا
 ديو رس سلط ا ل 0 نا 5 ا سناك 7235 2



 انين

 كيس يحي ل  -١للظظددظداساطم2دسسسسبلسللسسسسسبخاٌّ

 رظنلا هيلا ل دوام لكو حتارفب ةقمةملا هنكنءوهذ حقا رلالاعلاهرو صام لكن ا لصالاو

 عسطةسبال لايماو لارج لذنعتاذلا تاق دارم و ق.ةد:لانمهغلصةءاعو وف قيمعلا

 لاف نمردهنتو لاع هلناو ىهولا ديرب اهكواس
 ىرع ىذةثاو ىلّدع ةان « ركفلا ةطواغا اب كسف

 رفسلاىذاالا تعر « افلرقعلا كف ترفاس
 مآ الو ني-ع ىل-ع الا تءقوامو ىرمد> تهدر

 ىوغو لضدَةُو هد نزلا ة> الب ةَقدَمل اهنكىلالسو هنأ معْزب نمنايدهىلا تةلالو

 كم ح نعل ةئاماماو رشي ل ةعدب طم صب نأ نءىلعأو عفراو ل رمال نأ ىرتئاوٍبذكو

 انمقيتددزاام ءاطغلا ف ثكول هلوق نم ههجوهللام 2 :را اريمأ ءامصالاد سو ءاملوالا

 ريسغدارملا نكولوىوالاةأشنلا نع ءذوفا عوىرخالا:[ لالا نعفشك و لدارملا

 ' نأن ءقملابان- ل_> ءاكملالوقو كتفرعم قد كانةرع هرمشنل ادم سلوق ىف: كلذ

 مانلا عالطالا هينودب يبال دحاودعيدحاوالا هءاععلطين او دراو لكل ةعبرشنوكي

 ماقلام> ازيامالو
 ة مهلا

 0و 5 ردع عند نوف داسول

 اةء_صترغخو تلاعو تاام * مكل ىحلابملا تاجوأ

 ىمسكلذإو باقلا ىلا برغلالاعن ”كو(حيفاحو ررس بكا ناميد-ة طخ باك ىف ( (تأد)
 عسبذم ىل ىثهىتلا باَقلا ةبحرلا هلوصول بحلاءبملا ىعسلو طقساذا ىوهي ىوهنهىو»

 اك بوبا ةدوصءزب لك ىفتيثأو ندبلا ازرجا عج ىةابملا عمىرساهبلصتا اذاو ةامحلا
 وهلاف كلذفو هتلاهتلا مدلا عقاومف تتكهفا ارطأت عطقامل هنا اللا نع كح

 ركن دومكلهمفوالا 5 :اراكمسالو و عقر لال

 لل 14 انا فلو دتسوب ضرالا لعاهمدب نم م.ترافامونتدصتفا !منااضلز نع 7-0 اذكهو

 بحاعل اوعناك لح را (يكع لاق) ريثك ةيحلا اريبئاعنالاذهنم بدتتالو ب تاكلا

 :لاقذاهقراة:ناديالك: افك شت 7لهاذهاب فاك نمدمعياع يد

 رظتنملانزحلان ماهو أم حب راواذ- هكموبىف م وما كلذ ىف ةعر كلارا ارملا كتل ءحاف لاق

 كرما ءارقل> 3 (دينحلامم) ةفلالادادّدثاو ماكهسالا دب كاذتاملاعم ه ةبوعصو

 صو) د روك ذاانعرك ذل تاغمثا كن الاقذدتلا كذب ديلاق اذهان كلاغتس ثامبلاقف همفش

 ةوعدااتر رركف :لفغلاتدتشا لامن ند دود وهوذذ دوع(ىليشلا

 * (مهعبأ)
 مدنتملاة باس تاكف » مكس بذهملاانأو نج ىريغ

 نا ارعالاضءيللاو ىلا اذه ىلعو

 عئادوهو هريغىوكم رعلاىذك ه هّدك رو وىرسهابنذىئتاجو

 رعلا اهيفاشفاذا لبالا لاشمالا عم باك ى لاه اهئارقو لئالارفاشم ف حر حورق رعلا |
 د هس ع مس وت ص ص م عج جمس ووو هيد وب ج مو هي بوو يمك تجمل د

 مق



 نير

 كؤرغ ناانعئماذئيجتن اكله: «ىذلا نا هيأ لاذ بدكو عنتماف مكحلا سديلقا باطف (كل»

 (لق) نالذابأ ا كمأ تنام دن :هلاقذ سارفانأ اانانرلاب كلدهع ىمقدزرفالل-ب (لاق)

 قبح نمنع قب البايو ست لاو عدتاتتلا اننا قشاسمل

 نءال اتت ل هول اف كيحأىفام السلا هملع ف سوما ل جر (لاق زةنيالعو ارساناملق حزتع

 ار نسل ىف تئيلف زي زعلا أسما ىنتبحاو تدبعتساو بالا فتمقا ًافيأ قيحأ ةيحملا

 ىوس| نةقيددل اولاعلاو ناطلس ا ميسا ثالثب كيلا ضعن مالك (نم هو نيس

 هنأو ص تيهذ قيد بصل اف خس | نمو هير دبهذ ماعلا»فضفسان هو هاد تيهذناطاسلا

 تاماأ) كلثعتستأا- 1 ة اا ىلا ةسمن :ازاندس اةيداجل فنءالادإو (لاق)

 كجيورلف ه,تقدصت :ام و كمسلفا دصةقمهنلك ايا 8 هسج قدح و (س .ونملاح

 ايدل راد قبناو تيمعئبل اوال طارا دىلال-2:ناو ىتن_سخغاو كريغلف هتفاخامو

 نا 2 هباحسمتنا ىلءلكوتلا نم عفت :أمدآ نبال س دلو لاقل ارثكب ريبدتلاو -لاتست ةعاتلاب

 لبةنمد اراك انر ًءوافرشت ترياطتو م وخلا تجام؟ ءاةنسثداو-ىف (شعدلاباك

 رصم جاوب نمة_>ان ىهوءادي وسلا تجراهدهيىتلا ة:_لاىورجقلا ىلا سمشلا بورغ

 روباس و نات_ربطو ناجرحو ىرلا تازازو لاطرا ةرمثءن احح رح اهتمنزوفةراج#
 تعطقنتو اًملْأت دورمامعو ةسج ناغمادؤ كإعذدح اوتةوفتاغمادو ناشاف وق وناوهةدصاو

 نيرخآعرا نم أف موق عرا نههبلعو نمل ليجرابس ىتح اضعناهضعب نم تندو لابج
 مدغلا نمقاوراطم مكيراوقنا سانا هيأاءانوبص نيعب رأجاصو باح ضِسأرب ”اط عقور
 حاصودهن راند ىلع 2 105 طقس ١ اوهالارا رك اضع ليندا و اهدعبى و ورام كلذ لءف

 وة قتلا هنكروصت كلذك ضرال اوتاوعبلار طاف كشهتناف لاق اك تامهيدبلا ىلحأ انعم

 هبلعهتاتاولصرشنلادسسو فدك اياع هينوطرحيالتالاحملا لع أ نمدنكلان مبرقام

 صحا اك لولا نع بمنح اهقلاثا مالسلا هباعلاقو كتفرعمقح كانفر عام لوقيهلاو |
 لاف نملوق نسحأامو ع نويلطتاك :نوبلطي عال الملا تاوراسبالا نع

 ديرعموقلا حاصلا ذاق * م_هركسس مانالاهان
 د_#الو 6 اليوتكالكلا ىرومال هللان
 دعصيس دما ل #ىلاو #هو ليري--الو الك
 درجملا لةعلاالوال ةطك.سلا سفئااالو اولع

 دمرست اذا ىدس> ابيل نما نم

 د_تلال_ءالادل موس دب. نع ءاكلل ١ اسضماف
 دل ماكل. طال_فا + 37 ةليسلخ وم

 ديس و هبا تدن أ اميذ» ن نيد ايس نيا ن نمو

 نق يلو الملا قم كلا ةااالا م
 دعبالادشر ىد:هاولو « هسفنقرحاف اند

 1 ىلاعتهدوجوبقيدصتلانا(أ؟ ) ىهتنا هز انجرضح نمو تدملا اذ هارغغدقهنانا ةيسرافلاب ا



 نفل

 هدل_هعو قددص نمتفر ءولكنئافف ةرمصت اذهب وعدل الاف 590 هرمسكو ت>رخالاو

 لعروس الو ؛وطلا دعولا نمريخ(ل جلا عنلا) هل تضرعتامددعو قدصن متفرعام

 عياسلابابلاف داربالا عب رباك ىف (ىرشخم لا هقلاراج لاق) رهظلا ةفم رهدلا
 لاف ةرخآ هدى مم امه. نملافدادغيلاو قد رطف.ك لاف بيدآب لبر هه ةمنيعستلاو

 وهراميلاحجاتحالمالو فلاراملا كلذ ع ع رسم دأب وانه نملاقف َهف ذوك ق قب رطفك

 كللاد_,عنب نابلس (قدزرئلاد_كثنأ) هنمامهيلا وأ كنافاههذةنامهنع رغةسسم
 اهفلوشي قااهيدمدق

 مالنا قالغا ضفأتبو تاعرصم”ىناحنتذ
 ١ دسحلا ىنءأرديهللا باك لامة دن هديالو أن "زلال ىدنعتررقأ قدزر ذاك < و4(لاسةف)

 نولعؤيالام نول وغيم-ماوهلوقىل انو واغل ا مهءيتيءارعشلاو ىلا عتدل اوق لاه كلذ نبأو لاق

 ١ هلوتىئصلاذخ أ ةصقلاهذهن مو(ِباَحَلا ماج لاف ) هزاج اوك صضخ

 نسلالا ق سفوان هنأ ف اعد * اري باكل أ نيذلان ْ

 « (مهتعبل)«
 داو سذكت « الاوتقدصىلوق دءاسموأ ف عاسم ٠ ىلاءزىفامدنهاب

 دحو) ف ف.ءرااوراشي ء.دلاو مهردلا تاروذ مثالي لع اهرادموةرودءاشدلا (مهضعبلاف)

 نا اذ_هانلملا هللاقذ همعطي ناب اطق ناضمرر انى“ اود كح اىلسم (ىدوج

 (ةميتقنب ل_هنداتسا) نيإبسملا فكلدم دوولا ىفانأ ا١لاقذد وبلا لع نال انصبذ

 دي رلاىلادذجا اكلم( بتك ١ اهعكنوصنو للا اربع ءنعءامن ءوصنانا لاف ىدهلاديل بنى

 (مسهمالكن مو) هارقتامال هارتام باواسا دسم ةيلاهسلا بةكفلب وطباك ىف هدد مي
 ضعبلماشهلاه) لال_ةلارح وعم لالظا در ريد عموستال ٠ 0 رمشلا كولا ا دئاوم
 لاكملافةطنماذهلاقمث تاب الا نيفةطمالليوكسانلا أرةفىئ-ظع (ماشلا لاسن
 كلملا دمع ىلع (ىعشلا ل_خد) تيكمزم ماشه ىبف هلكمذ_خ أن ءكنظاخنازملاو
 م روهناهموقن ا ىبعشلا لا ةذمالك ىدح ا اهلم لهذه الاف ةملمخالا ىليلءدنع وأ

 تثولثو رسكي |تاسسق تن اكو اها خاف لسغل | ىئمز زا تاعف ةول لاذ ىتكن :اللو تلاتفن روذدكت
 كلذو د قح ةلزتعملا حورهل لاذ ةدامعنبح وراهتدن ومأملا اراد (ةءامهلخد) ةعراذملا

 هللا نولأ سنوي ادكلذ عممهو اواشىتءاهياعنوردقب مهماو معديأبةيوتلانأنومعزب مهنا

 هللا ةفقحلا ال وأم ويلا همف جالا اوميدبأب وهامعمأبا مهتام_مىقعماق مسماعب دوّينا ىلاعت

 هئابفأ ناسا ىلعو همالك ف عمجا دابعلا نما ملط وهومتأ نمي ولان امعْزتتسلا ةماع

 بدجأ د بج السهل نودوعال او م عيديأب سل ًاسشدابعلا نب مىلا.هتهللا باطي فيكف

 ىبسمذخأف ىرامح تلسراو رصبلاب مال ادبلا تاخد ماتا مالغ (بيسثنيد©لاق)

 تاقنذا عمض؛ لاق هظفحدي هزأالا تاقفلال هظف- ىلا لاقف هعدمل تاقف هلع ب علما :

 (مهمالك نم)همالك نمت عطنا ىله.هفهعاسش:ىلامالت اك نالاقفهعامسشب يللا ١
 ثعن) دوجوملادّمفتىتدح. دوقفملا بلطتال هسبولا عام يصلاو باقل عاصم مب ءركلا ١

 كلم
 ا



 اضل

 عاماراهظم_ءارغ نمد رءلارهاظ»ن آرقلارعسسة:ىلا عرش نآ(ىناثلا) عو.:ةوهو

 راصتخالانم هيقاهت امو ةم-هملا ظافاالا نم ايفامو نآرقلا بئارغب قاع يامف ل قنا و
 طايشتساىلاردانوريسفتل ارهاظ مع نأ زاخناو ريخأتلا و عدمت اناناتإلاو نق دلشلا

 ىلاعت ارق( هلانم) ىأ ارلانتآرشل امس 5 نم صرف ىف لخ دو هطلغ رثك م رمل مهة درج قاغأل

 ةقانلان أدار ااثان ظداع : ر4سرءلارهاظىلار ظانلاف 8 اواظفةرصصم هةئانلا دوغان و

 لع( ارزْنب ب>اح دفو) ىهتنام هريغا اواظقةرمض, مهنا ىعملاوءامعن كس ةوةرمصبم تناك

 هنو شاليرلا نمل جلا وحد مول بجاعلا لاقت ين ناورشؤأ

 نيدلاح (ينارعاحاقعا) اردهمفو ث < سهأ ًافمهدمست ل م / الفكلذك

 ىلإ ارعالا اقف همأرح ىف اهعضي ةرديهوطعأ دلالات ماربالا ف يذط اوهلاؤسف لاو هلل ادمع

 ىناءائاكلا ضب (لاق) اضيأىرنأبهلرمأو لصد ةغراف قيتالئل ىد.سانابتسالىرخأو

 راصن أ ثيلاه هلع مئأن هبتارب اريخهلوأ نب رضاملا ضءب لاقت بن د"ىلادلامو انالف ضغبال

 سانلالاةفىلار ءاهعمف نالف تأ نب اانأ 1لاقفهيسن نعدنلا ضه:(لّم_س)هصاوخ نم

 اض رعب ست . ىفلا اذهو الوطن ومس“

 (م عذعيلا)*

 روذم لكنمهلءادغلا ىف: 03 مهاتاقنمو كيب ول

 ١ رو+ًامرغفاو ليلعلا رجأ 5 هت أريغ ل ه-:لغ ثءلق

 ةيستحو منلا لاف و هاسني نمةيلطاو ه نكس كلا رعملا عنا ءكملا ضعب (لاق ْ

 نءهفرعأ امم تذر 5 ول اد دهازلا لاذ (دهاز لعموهظعل أ 2 ركشااب اه دواكشأف

 « (مهضعيلو)+

 فرنممظعأب ىيعف سائلا اف 5 قرير سبا اعز ناك اذا

 مثسانلا ضرع نهلحر لاةف لاخن ملهسانلا هيأ لاف هتبعأ ةيطختب و اعم (بطخ)

 ْم-ءءاولاف(برعلالاثمأ نم) اهاناكحدمو ام.كباع ا لاقذ وهامو لاّتف لختملا لاخك لاخ
 )سك لامالك نء) كن اكمىةشامناو تنأ أىنقشنبئذلالاتف نحت رمايثذ مطس ىلع ى دج

 (مهمالك نمو) هسفن قلح ىف ضرتءملا عدلا ىربالو هم + أنيعىفىْذَماا رين نكنال

 لاق) هفراعمهب سانا قش ناف لَو رعيالثأ كدهسد_محاتسانلا باسْعنن هت أراذا

 ىهرنو ”فبذكلاىلاهجوح أ ىذا هتدجلا اقف. ذلاقانالفن ا(داود بأن بدجالق اولا

 له>و كك فهنالا كلرتدع لك هللا لذأ (اهيلا نس !لجرلةأسه1تااقأ) هسفقدصلا نع

 هك قلخااهتلاكغرذو رقفلا لذو ئغلار طر نم هلاك ذاعأ اوالدنءةيراعال كل ةيهكملعهتمعأ

 ناظفاملمو ازيخ كعملك أنل لاو (هلزئمىلارخ ا ل_جراعد) كال هن لكتاسع 002

 جاوز ىلءدزري لف هعمى ضع لزنلا بحاص دعا يذا فيطا ماعطن ءةباك كلذذال->رلا

 بعهذاهلل اف رحتي لف ارانس لزنملا ب حاص هرهثف ل اسبام لافاوذا نالك أي امهائبق

 1277 ا



 قع

 هب .الاىاصع ىهماللسل | هبلعو امين لءىءوملوقىرح لاوذملااذه ىلعو نانملا طششو
 ءاعدلا فد لكل تقر ءلك سسيم هن اكسس برا] د معلا ملكستن اوهلاؤسانه (مهضعملو)

 ةوفصلاةوهصالا هزوفيالزب زعلانصوهفسكعلاامأو دير ولا مح نمانمل !برقأ هءأقهولو

 عامس زورا تك بو هءؤرمصتخ ل: مالكل !لمطإ الن !مالساا هملع ىس ول ىجْش ناكسف
 قالعو لح قلل ىبوممياكتن ا (باو+لا) تفر ءاكنيتذللا مظعأ هناف ىرخأ سه مالكلا
 هل« تلاكمو ىلاعت هاوس نع باوج هنال تقو لكرمسمملا ميلكشلا ل_هسق نم سدل تقولا كلذ
 مالك كلما عامسنيبو كالمال سلما ميلكست نيب قرفو كلا عم كلما رس لج ماكسي اك هنا
 نا ىلع د- لكلرسملاوهاذ_هو بايلا حرا عسص!برقلا 0 وحش ص

 قرتالأ ىرخ أ: يه ةيطاخ ابز اف تكسورمهمخا نا هنأ ن نم نيب ىلع نكي ل مال_سلا هيلع ىسوم

 بر ' املاك نءلئ_سناءاحراىرخأ بر امامذىلو لوب همالكر خآ [نلسأ نركب

 هلىلاهةقحلال اًوسنام_هفدقمال_لاهلعنوك,تادعبسالو ىرخ اه مالكلا طسمف
 لاو ا ناو أ ةثعدلا عانةراارهظم همالك ىفىرهيذخأةهنعةشهدلا عفر ضحنوهامنا

 اذهاملوةءف بهذ سادنلا باقنم نب رمذاحلا ب ههثديرب نك اصءاسمنا هريرةَمل وهامنا

 ديك اًلادعلا صاوخركذف مالسلا «ملع ىب .ومذخأن ايهذ مها هسرخف ساح نولوقبف
 لو مم وهاك هدو ذاذل_هاللالاش:أ اذهل مالكلا ط-سنوكمذ اصع امئايرار والا

 ىنانالا رو اهتينأزوعفيكح تاقنا ميم نيدلا لاك ميلا ( يملا حرشف)

 هدعقمًأو يتلف هيأربنآر ةلارمسف» نك ٍملسو هءلع هللا ىل- فبيصصلاق دقو عومملانآر ةلاريسف#

 هنا(لوالا) ة ةريثك هوجو نهه«-:ءباو ما (تاق) ةريثكر ان [كلذنعىسنلا فوراثلا نم

 نب_فُوملاربمأ لوب .راعاطءواد-وانطروا ارهظنآرقالتا مسيو هلع هللا لص هلو دب ضراعم

 ةلوقاملاة-خرتااىوس نك ملولو نآرقلا فامهذاد_.ءهللا قؤيناالا ههجو هللا مّركحح

 لوسرلا نماعو هس نوك. نأ طرتسشالل اوةةملاري غنكيلول (فئاثلا) مسهفلا كلذ ةدئافاخ
 دوه نب او سامعنبا هلو ةبامامافنآ ارتلا ضءبىفالا ى نانا هنو يما اع

 ةياحتلا نا (ثلاث دا ') ىأ ًرلابرع_ن: :وهلام.و لقي الث أ ىئينف مهسفت :أنممهرغو

 اهنن عمملا نكعال ةسفامخغ لو .واق ؟اهيفاولاق او تان الا ضعيري_ف:ىاوفلتشا نيرسفملاو

 هنأ( عبارلا) :وهسم لكلا توك فد كلا لسو هم هنلعهّللا ىلص لال اوسر نم كلذ عامو

 ليواتلا ناكن املي وأتلا هلعو نيدلا ىفهوةف مالا لاق سابعنيالاعد ابو هملع هللا ىلص

 ىلاعتهلوق (سماخللا) كاذب سابعنبا ص مختل ىنعمالف هلثماظوة مو ليزنتلاك اءووسم

 ا او ع وسل ءارو اع :واعمو اطا.ذتسا ءالعلل تيئأف مسهتمهن :وطيفتسي نيذلا هلعل
 ْئثفناسناللنوك نأ (امهدحأ) نيدن مدح أ ىلع ىأنلاب ريسفتلا نع ىبهنلا لم< نأ
 الل لا كلذهل نكي لول ىت> هنأ ار وه_همط قذو ىلع نأ ١ رق! لوأتمف هعبطب لم ه-لاهلوىار

 ىلاوعدبن ككلذو عيصريفو أ اهيعصاد_مقمىأر اكل ذناكءاوسالايلي دأتلا كلذرطخ

 ىقطهنانوعر ةىلا بهذا هلوقد نآرقلا نءهضرغ 55 ىلعلدةبف ىماقلا باقلا ةدهاجت

 | عمسمللا سغرتو 9 الكللاثيس هت طاعولا ضعن ل هع نوءرفيدارملا اوههبلقنأىلاريشي و
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 ىو ةنئثةرخع أل بق لت:ملاعو دود ىلا اهتلاصتسسا لمقاهنعلطفنمف ةبيرغلا ةرارحلاب أ

 ةلتليلا ديا باردا وةلادعسالا ل قام هليل دوهاذهنافر ظن ل.ةل دست لاع هل اوفو همالك

 كلت عسدب نعلصفنت ةرخجالا نأمدا م نايهمالكح الصا ىف فاكتلا: نكجءو دعبل.ق

 رخ الا ضءيلا لاضع ا اذا يقل كس ل اموهو اهضهنن ءوادوداممْئشةلاصتسا لق هب وطرلا

 ةظفالاديا برقالان الوال انيهجو نمةحم اسماه هرخ !ىلا باوصلاو ( هلوق) ىرتاكوهو
 مامالا لاف هلتاهإس هلافاك قلع“ فلكشلا نا ىف اهلا لورتم ل -بملاع هلوقن اف دعب لق

 قءاطصحأئ *لكوال_ءو ل> لاق اك اهيلعو اهياع اهلك م كلا ىلعوط:منآر لا (بغارلا

 تامواعملا فديد و ميسقتو لملدو ناهرب نمامو نيذمارللالا كلذ رهظي سيل ن كل نييمماما

 قئاقدنود برد در»لاةداع ىلع ىلاع:هدرواو هبوطند_ةىلا ههنا مالكو الاةيعمسلاو ةيلقعلا

 ل وسب ماس البز هلوتب هناعسه لا راشأامام_هد> أن يال نيماكل لاو كمل قرط
 نملدلخلاة- حلاة ماقا ع نءزحاعلاوه .ةجاحن اقءقديلا لئاملاناهفناثااو هموقناسليالا

 درودةوقدالاىلا طبل رتل الاهههفي ىذلا مح ةوالامهقينا عاطّتسا نم نافمالكلا

 م-هفي و مهعنقيأم ه#لحن مماوعلا م هفملةمضخزوذك ادع ةملجةرو دف ميظعلا ثار هلا

 نملك هولا اذهن مو تت بنارعءاكملا مهفدكردأ م ىلعديزيام ه-ةناقدنمضاولخلا

 اهفمشا ةح هنا سرك ذ اذا كلذكو رثك أ اثار ٠١ نمهسبيصت ناك رفوأ مولعلا نمهظحناك

 3 وذل ىلا: وني ركشتملاىلا: : ع ول ة#هلا ىوذىلا مورا ىلوأ ىلا ةفاضالابة م

 همقو نةحاللاو نةباس لاءان ارنبوخ الاو نيلقالا موا_ءلو أ ىلءىوطن ادق ةهليلبانو

 ميقتسملا طا ارصلاو ميكنملاو كحرذ٠لاو نبدملاهللال.>وهو نينمؤملا هدايعل هناصسمتنا ىلحت

 رئاديلاالااههةةيالوراؤ أن سامنكلا ءالعلانءهي_ثلاو ءاوهالا هءعذدم ىذلاودو
 سفنالاالا اهلائتال هئاف_ثعفانمو ةسكرلا ىدبالاالا اهتطقب ال هراهقفئاطلو ةماحلا

 هتلادجر(ىرواسنلاريسفتف) نو ,روطالاال اه سعال رو:كم باك قميرك نار اهنا ةمقثلا
 ناردغةبوتلال |ومقةمالع ل_قهنر روطدامهدامءنع ةبوتلا لبق ىذلاوهو ىلاهت هل وتد

 ناوخالا لدن و اباطللاو بونذلا اهيفرشانىت عااةمضلاة باخر لالا ءوسااناوخا

 ىلءفسال او همم فاسأم ىلع" اكيلاودعا د دل ارتكب ميني ةئيلابو اناد>أن ادخالابو اناوخا

 باد عل كلا ةوهسم وسفن ىرب رو تالاطملا ىف لهدا وطر ةأم ةرمسح هقر اغتال همايأ نم عمضام

 ىف نيهجأ هل .اوهيلع هللا تاولص نب رخ .الاونياوالا فرش و (نياسر 1١ دم_بلاف) طططسو

 ىلع قلاًناكو 5 انريغ ىلع اهيفتوملا تاك انلا اهي أءايضعل اهتقان ىلءوهو اههطخ ةيطخ
 مهئادجأم مئوبت نوعجاراذملا للقانعرفمتاومالا ن هك بدو انريغ

 قفنأن اى وط ةكاج لك انماو ةظءاولك انيندق مهدعب نوداةئاناكم هاش انو

 فوط ةنكسملاو ةلذلا لهأ فااحو ةمكمملاو هقشلا له ااءو ةمصعم ريغى ه.ستك |ام

 قفن نا فوط هرش سانلا ع نءلزعو هنرب رس صو «ةةيلخ تنسحو هيشثتلذنا

 مالكلا طسد) ة“ ديااهوهتستملو ةنسااهتعموو ,هلوقن مل دفلك أو هلام نملضفاا

 ناسللاطس سما نمبرقلان ا ىلء بوغ صم سمأ مه«م هيعش ةلاطا و(بواطمبابحالا عم

 1و درر ووو رووا وو غال
 016 ا © ع



 نولي
 سس سس سس

 ترهظل سءشلا نمتناكو لذا ةدتاذ بك اوكلاريئاسر اون أن اهيشالا ةةمقتلا ىف( ةمالعلا
 باكا عماج (لاك) رتل فاك !منماوذصو فالةخاب ةيلالهلاوةيردبلا تالكشتلا اهيف
 اههجوري لا نالاهتاعآ فس كار ونذوفني لوقو سهثلارون نماعرون ناب لئاقلا لا
 (ةفعملا بحاص لاك مث) لمأت هيلع مالكل ا اذهد :ربالقرمقلا فاك سءْشلل لب ام اوهاذ[لباقملا
 فال_*سءشلل لب اةملاوهانل لب اتا. اهو جو نالةيولعلا ىفال ةملقسا !ىفا ذه مزلي امنا لمقناف
 لظّنال ةقط:ملا سف:ىلع تناك اذا تالباقملاف تفسخغال كاذك تناكو ل لاسةءالر هلا
 نكي ةنراةمالو اهل لب اقمري_غسأرلا تع ىلع تناك اذا ةيولعلا املق اهيل ل_صيال ضرالا
 هقرطءاغلناماالهىربالامنا ل_.ةنافانلقام مزاو «_ضعبللب اهل لباقلاوهانل لياقملا اههدجو
 ىراكلذك ناكولا لق اريدت_سمتوامتملادعبلا نمورووظو رظنلا ف بكوكلا مجرغصاو
 نم(ثيد+لا ف)ة ملا بحاص مالك ى-وتن ا اهد_هبىف هنم هرعصأ سمكا ب رقىف بكوكلا
 يهذنمتوكسلا ناكل ةضذ نمم الكلاناكو ل (مهلاثمأن مو) ا تمد

 « (ىزاريشلا ىدعس شل ) «

 امادنلا ساو ىنتساو # للي مق ىيدناب
 اما سانلا عدو + ىل_ءارهاىلخ

 امامغلا ىبأدق دعرااربدهو ىنامق-ا
 اماثللا هولا نعد 5 رولا ف شك ن اؤأ ىف

 اماللا ك دع عد داهزلاىلا ىتصملااهيأ
 اماظع ر_هدلا كإع < نا ل,قنماهب ْ

 امالو بملا يلا لها ريعنمللق

 امارغلا تقذالو ته اهبه بلا تفرغال
 اماقس ىاقلا عدوأ « مالغ ىف ىنسانال
 امال ىضادمس * نممك بلا ءادبف

 سدماونو ةماعلا سواسو وةعرسطلا بئاوش ثالث يطام_كلاءاسؤ را (س .وةنلاج مالك نم)
 ةداعلا

 5 «(موهضعمأ)ه
 اعيدوةلاررك:ني> تدهشو 5 انس امان ةعاست:كححوأ

 اعومد ثيدل !نمناتاعو « اند ع ومدلا نمت !تنقبأ
 هنالؤالا هوجو ةثالثبءاضعالا قا نم نمسا ةمبطر أ ىلءزتج ملا رشف (ىسفنلا لدّسا)
 نوكي رهو+لانماو ره ولا نيل ثااثل او بث اوهلا هيلع باغي هنا ىفاشلا و مدلاةءئامن مداوي
 نم ةمفمك ىوقالاةدافّتس ا نافرظ:ثااثلاف (ل اوقأ) هلرواجنام_هكللا نمةيوطرلاةدابزل
 لمأتةالثم نيطبلا ةروانمةبوط :رلاد فس: املا نا لاقيت لشمو هو لوةعمريغفءضالا
 دوم غامداامه-ةمىدلوتمدو دن ءنوكيىذلا عاد_صلاو عادصلا ثحيىف (ىسفتلالاف)
 تاغ ءةدنةيوطر نم داوامنا دودلانالفاالاةيار نتن عمنوكف هغي رو هتكرحب

 هر ع



 م

 رغصلا نمناكد>ىأ ىلعريغصأ نال لطانم_هودلا ا ذهو ةمسسنلا كل” ىلع ريبكلااوريغصلا
 اًضيأو رغصلا بنام عمج ف مكسحلا رقسسيرل مهوب اكرمالا ناك ولو ريبكلاىلابذسمن
 كاملا باذ_خ اهوا ةرصانعلاءازساددعىف ناي واستمناَني والان اتطتلا
 ةياصاادادعالاىلا محل ةمصاممللا ذهن اديب نايواستملا نادد لا ناك ولو ىرخالا
 نمؤملاةيطم تمعتف 5 ويستال ليو هملعهلل ىلصو لا (لأف) حيدومنالا مالكىهتنا
 هللان ءاامثدلا تاك اندم هللا نعل دسعلالاقاذا ةنارخأا ف نموخياسمب و ريسخلا غل اهيلعف

 هقلامرك ( ىلع لاقة رع رخآ الاةراىهامتدلاةوال-وةرخ الا وال ايندلا(ةراىم) هيرلاناصعا
 بومغلا مالعىلا كه>و هوو بوذا انمكباقئرب قنأو قثأو قبأ هناف كب اثرصق هجر

 ىلا لدوعس< ميا محر عركى وم نم قنا دعنا ادعو قل داوءاحرو قداص مزهد

 عو»زان ا ةديدعارا سدو علا كلل دقو هباذع نم هيكترادسأو ها

 عسج نعوفعلاب هلع تأأانعتعلقأو هد هت ةديدمة لم هكا

 ضئارغا!لدوك ,وثرهطواطادتحالتغا اومقذ كم عقوام لكن : ميندلاو كنعد
 ءانصساو عوضخو عوض ضرألا لمة داما: كلن ل و 0 مئشداهعم او

 اذاف هناحسءقتاالا كةوص عمسلالو هدف ة لارال ناكمىف راةَدفاو ةقافوءاكبو راك

 نيدياعلا نير نعروثأملاءاعدلا ار امم حاد ل-و ى مهمه نب جس تل :أو كنتال_ص بّةعف تاع

 عزي هناسحاركذىلان ءابو نوينذملا تيغتسسي هةجرب نمايموللا) هلوثأ ىذا اهنع هنن ىذر

 لح ًارهىذلا كوجو غو كسأر ىلع بارتلا لعجاو صضرالا ىلع كودو عضم نوراعتملا

 لد_.عنم تذلام-ظءلوقتتن او لاع- توصو نب زح لاق راح عمدب بارعلا ف كك

 اهلعااناهل م هيك ذتامدعتو كاد رركت كدنعنموقعلان ىصلذ

 لقو مح .رلا با اول اىلا كيدي عف راومق محال ,وطةعاسلاذ لعق باو اهتم رد_صام ىعامدان

 كان ينذملا ل دع سلال جب ىماعلا كباىلا عجردق قي الا ٌكدع ء ( ىفلا)

 ني نءروث أ ءاعدلابل نك عومدووءدنع نيجارلام كرا نيمركالا مرك أ تن ورذسعلاب
 دهحاودرخ ”1ىلانيدعانلا تءنهقصرال ن مآ (مهللا) هو ىذا او هو ديول بلط ىنيدباعلا

 ةدصسدصم م ةجرلاو دولا ةعس كسةنارعشم هيلعد ةملكب كلاي ,قاو هملاكءاقدص ها

 اعنا اوثسأر عفرا ىلاعتهتناال | هعمل لاعتوصيباعتتالاو ليو اوءاكبل ايف رثكت

 هل اومأملا غول احرف 5 .ل اولا

 «(مهصعبلا»
 دحاولا ا ذنيًأودارماوهذ « دار كنامز نمكلافصاذاو

 لك لا ةفةْولْول همف طرق هنذان لمج باش مهم مذا ءاددالا ضن عماس اج (ىدرولان ب رعناك)
 ئدر ولا نب رجلان

 رهقلا ىكههسوو * قسطرقمام رم
 رعرات اووي هايقا ةوأ ؤاوأ ل

 لافز تعميلفوأارخ ل ةيلفرت ,رخ الاموملاوهللاننمؤي ناك( نم)هولافاماوغخأو هوئسكساف
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 ضمه نم موةانامو ىبذ ص مهم سعف رظا ملام مماارظن , حادقلا ىرب فومللا مهاربدقوءامقتأ

 : نورثكتس:الولءلقلا م-هلابعأن منوضرال يافع سعأ م-هطلاخدقوأ اوطاو> دقلوةرو

 لوةق.فهللاةيام فاخم مدحأى زاذا نوةفثممهلاعأن مو نومم«مهسفنالمهفريثكلا

 امتلذف (ىاع-او نولوةباسج فذ خاؤنالمهللا نم ىسفلءأ رو ىريغنم ىسفنب لعأانأ ١

 اناعاو نيافامزسو نبدلا فوق هلىرتكنام هدد ةمالع» نذ نواعبالام لرذغاو نونظ»

 ىاربصو ةقاففالم2وةدامءىفاعوش خو يف ادصقو ملح ىنالعو لءىاصرحو نيش

 ل->و ىلءوهو ةطاصاالاعالا ل حو ءاسركو ىد»ىفاطاشنو لالح فابلطو وس

 لقفل نمرذحاملارذح اسرؤعصيو ارذح تدبي ركذلا همهو مي و ركشا|همهو ىسع

 يتتامهث اهلّوساهط:لهركنا اوف هسقتهبلع تيعصتسا اذاةجرلاو لضفلا نمباصأ ام احرفو
 اليلق هلمأايرقءارت لمعلا لوو لعلابلللا جزع قييالامفهتداهزو لوزيالامفهنبعةرق
 اموطك هتوهَةدنم هلردازبرح هرم الهس هلك ًاادوزتم هسفنةعئاق هيلقاعثاخ هللز

 ناكناو نيركاذلا فيتك نيلفاغلا فناكنا نومآمهنءريشلاو لومآمهئمرياتا هظيغ
 اددعب هعطق نمىللصدو همرح نمى طعبو هلظ نعوذعي نيلفاسغل| ن نمت تكلني ركاذلاف

 قو روقولزالزلا ىف هرشارب دم هريخ الشم هفورهءارضاح ه هركيمايثاع هلوقاتما 5

 قا فرتعي بكي نوف مالالو ضغسنمىلعفيحيال روكشاخرلافو دوب راكم
 راطابراخيالو باةلالازبانبالو رك دام ى::الو ظفسا|م مضيال هيلع دهشينالبق

 ناو هةهدهمغيإتهدنا قل انمحرذالو لطابلافل_خدالو يئاصملاتءشالو
 ءادعقهرمدهس سة هلم ىذلا وههللان وكب ىح ريصهءلع نت او 5 وص ل«: كد

 دهز هنعدعانعمدعيهسف:نمسانلاحارأو هنوخ اله سفن بعتأآ ةسارفهنءسانلاو

 لاق . ةعيدخو ركع هوندالو ةم-ظعوريكي هدعاسش سل ةجروناهنماند نءووندو ةهازو

 (| هلع ايفاخأ تنك دئاهقاواما ههجوهتلا مرك ”ىلءلاقف هسفنا يف تناك ةقعص مامهقعصف
 اهلهأي ةغملبلا ظعاوملا عتصتهتاواذكه لاف مث

 : * ( موذعملا <

 نرقىف ءرملا اعّتجاام ناّددض * نطولاو لهالا بو ىلاعملا لذ
 نديلاةا اررتخاو لذلاب ضراذوأ « ابعت عرداف ارع بلطت تنكتا

 ىلا دنتهديدحلا سنطانغملابذج ناءافرعلا ضءد ركذ (حنوغالا ىف ىف اودلا ىةحنالاق)

 رخ الاولقالاددعلا لعامهدأح ا نهنوكو ةياحتمملادادعالاةمسن ىلع اه>!نهنوك
 سطانغملان ادن ثان ذة ركل اهدعاستالن كل ف.طالاء>اذه(لوقأ) رثك الاددعاا ىلع
 بد" ةريغصلا ةعطقا اندهاش :و هفاا<ماعطق اه انءطقةءعطقاند:عناكو سدطامغملا بدي

 قف درصضلا هذان هو ىرخالا ام متلك ب د نايوا تملا ناّتعطقلا اوةريكلا ةءطقلا ىلا

 اًضعباهضعي بد_<يد_>اولا ساطانغملاءاز أن اف ورك ذاملباذحمالاو بد 1 !نوكرالنأ

 ىةحزامملاة ب رمدتعلا* ارجالا نوكل كلذ نا م_هوّيدقو جازما بسام من. فالتاالو

 رقصلا
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 ران“ الاف لكلات ىتفلا ضع « ىضقنااذاف هطعب ىزعملاداو
 رادم ا تكرتشمحتقنو »* هلارذتعم لوقأ مم هبكبأ

 ىرا اود-و هراوج ند ناكش *« هب رز واحو ا

 رامضملا ق كوأو اّمْدلمَق * ةباغل تيرحام تر رج ددتاو

 ىرامضافتنأف تكساذاو ه قطنملقأتناذتةطناذاف
 رافشو لماوعرامجانم « ةيشنكنود ضاخعنت تنكول

 راغأ ىلع ةر ره ايم * اهتلسحع دردلا و_لاذا موق

 راع نىكححا ادع 9 * اهناك نيعرادلا فو.ىرتو

 راصنالا نع ىغتساف وأ *« هياصنأايظلا له- نملك نم
 ىراضرب ره هطآت الص #* اّتسحةائةلالقتعاوه اذاو

 راثكالافرةفلا لكرشفلاو » ىغ انددزا انك امه دادزب

 ىراموالا نم مهرودصتعُك 0 امر ”ىدداح م-حرال ىنا

 ران ىف ممبواقو ةنجىف * م.منويعف ىنهللا عينصاورظن
 راهن هو تءقربامناكف *« ىلئاضفّمكت مردق ىليئذال
 راتسالا لمول هتاهقانعأ * تعلطتن ىضاوم . اهترتسو

 نء) ةدوحلاة باغ فاهاكت د. ةنامو ىهو ةديرفلاةدمصقلاهذهنم (هنرتخاامرخآ اًذه)
 ىف طن نموملاريمأايلاّءفا دباعناكو مامههل لاقي ههدو هللا مركهئامحاصت ا ىور (جمنلا

 نس>ًاوهللا قنا مامها لاهو هبا أوج نعم ءاعهتلاناوضرلئءاشتف مهلار طنا اك ىحنيقتملا

 دمك لاق هملعمزع ىّت>لوقلا كلدي م امه عنقي لذ نو مهنيذلاو اوتتا نيذلا عمهقلا ناف

 نيح قاخلا قلخ ىلا عت هتلا ناف دعب امأ لاق خوسو هلعهفلا لص ىلا ىلع لصو هلع ئه

 نءةعاطدعفتتالو هاصع نم ةمصعمهرضتال هنال مهتيصعم نمائمأ مهمعاطن ءابنغ مهةلخ

 لد اضفاا لهأ مهاهيفثوق لاف مهعضاومايدلا ف م_ععضوو مهشياعم مهن مسقف هعاطأ

 ميلع هللامرحا.عمهراص ً اوضغ عماوملا تو داصتقالا مهبلمو باوصلامهةطنم

 لالا الولءاخرلا فتلزن ىتااكءال لاف مهسفنأ تاز مهل فانلا علا ىلع مهءاعسأ اوغقوو
 نمافوو با اوثلاىلااهوشنيءةفرط مهداسجأ ىف مه>ادرأر ةدسنلمهاهنابتكىذلا

 اهيفموفاهآردق نك ةنحلاوم-هف مهمعأى هنو دامرغصق مه هنأ ىف قااخن ا مظع باقعلا

 ةنوء أم مهدور رشو ةنوز< مم,ولق نوبذعمنودلاخا,يفموئاهاردقن ,؟رانلاو مهو َن ومعذسم

 ةحار مهتيةعأ ةريصقام انأ اوريص ةفيضعمهسفنأو ةقمفخ ممتاجاحو ةفح م_هداسجأو

 مهسفنأ اودففمترسأو اهوديريلامندلا مه دارا مهب مول اهزسي ة حج يه ةراجت "هل وط

 مهسفنأ ههنوزح الرتا مواتربتآر ةلاءازال ن ولان" مهمادقأنوفاسفل_للاامأ اهنم

 موسوفت تءلطتو اهمطاهل اونكر وي وشناهفةي اءباوصهاذاف ممادءاودهينورمشدتسسو

 مهيولق عماسعاهلا اوغصأش يومان اناورماذاو مهنبعأ 'يصئامنااونظواقوشت اهيلا

 مهغابط نوثرتةمموطاسرأ ىلءنوناج مهف م-ماذلوصأىاهةءهثو خوجرءفزنااو كو

 أ دوت انجين عجاج يس يس حيو وعدل دع و سس ب ودج دوبي جس جبس لع اس جوس بي يم مج وعم ل!



 قل
 فهارا,تلق كسف:نءاهلا تشدوت ال ةد_-ولاةوالح تقول اد هالاةذ ةدحفلا
 يهارايتلق مهرشنمةمال_.لاو سانل اةارادم نم ةحارلا لاق فةد>ولا فد حت املقأام
 لاق دولا ومدي ّتمتاق تل ءاعملا تصاخو دولا اةصاذا لاه هّلبان سذال او الد ه_.علا قوذي ىَبم
 ههجوهتلا مركني_:ءؤلارمأ (مالكنم) ةعاطلا ىفادس-او امهراصفمهلا عتجا اذا
 نوؤرتملا ه فرك اما نالتتاو نيتبل حوراوربشابت مالا ةقيج لعاعلا مهي ومس موق

 كلو أ ىلعالا الما ةقاعماو-اورأ نا دباب ادلا اوي - نولهاطاهنمٌس-وتداامعاو ساو

 هزيردىلا ةاعدلاو هطرأ ىف هللا ءافاخ

 * (مهضعبلا+
 لا عمطابللا مس * ىوههدف سف الام ض رالاييطاو

 كالغثاكغارذ نمو كمرها كناسش نمو كم كح نمذخ لو هرلع هللا ىلص (لاف)

 لاف اه_منعهللا ىذر ساعنا 0 د) اد_غكاامىردتالكناف كتافول كنامح نمو

 هه قع ضف هوغرك ذنام كناق تاذالا مذاهرك ذاورثكأ السوة اعهللا ىلمهتلالوسر لاق

 تاعطاقانانملا ناف أف هند مكم ملا هضغل ىنغىهوترك ذناو متوجأف هن ميضرف مكملع

 هملعع ذر ءهستىص- أى طمدق وو نيموبنيبءرملا ناو لاج الا تاس: دمىلاسللاو لام الا
 ء/ رح ىرب هسر لولو هسفنحو رغدنعدبعلانا هملا ل_سيالولءا ىرديال قبدقموو

 هعنم قدس ن و همجي ل طاب نمولءلو فلخامءانغ "للقو فاسأام

 ه(هداوةربىاهلا نسلم اونأ)«
 رارق رادب اينذلا هذهام *« ىراج ةيريدا ىف ةسنملامكح

 رابخالانمارب_خىربىتسح « ارب اهيف ناسنالا ىرباش
 000 او ءاذتال) ءاودسا م .اهدنرت تناواودك قعتعط
 ران ةود- ءاملاف بلطتم * اهعابط دض مادالا فاكمو

 ىراس لام امهنب ءرملاو * ةلَقي ةدنملاو مون شعااو

 رادتالا ةمزأب دداثزم « تاو كلذ. تضرنا سفنااو

 راقسالانم رفس مراعأ ه امنا ىلاع مكر اماوذقاف
 ىراوع ن-مناف درتسست نأ «اوردابو بايشا!ل.خاوضكارتو
 راو#ب ىبام مدهيو ىىه * ناصغي و قسن اقرمثدرهدلاف

 رارحالاةواد_ءنامزلا قا « املس ٌحصرحولو نامزلا سدل

 راحنالا يك اوكرع كاذكو *« ةرعرصقأ ناك اماكر كسا,

 را ارمس تقول لهع لو اردب * راكسا ىضذممانأ لال_هو

 رادبالا ةنظم لبق هاف هناوأ لبق هلع فوسلن الع
 ر ادا نم م رس هسط ىف » هناكو هريق ىلق ناجح

 راظنلل صضشلا ل_.هضود * مخ ةمبرفرغ ةطر_ةدعنا

 راغص ريغىهو اراغص ىرتل « اها راإ_ءف تكاوكلان ا



 ىلا ْ

 ةياقف تاكول اثدلا ىلع كةولتام ىتفادلاةف اذدلا ىلع فوادي انوزحماموم_وردلا طاش
 ةراق تناك اما قرغلا ىلع ترشأو ةمف لا كيترسكن ا دقو ر خا |ةفط بكار تئأو ىنغلا
 ديرب ن مك طاحأواندلا ىلءاكلم تكول او لاق مثلاق دمام لكل توف.ناو ةاحلا كيواطم

 ترد ىغلا كلذ تنالاق مث لاق كلعام عس. .. بهذولو هدينمةاصفلا لدا ص تاك اما كلَمَك

 دعب با-ب>اصىلا ىسوطلا قف اةمالعلا(بتك ( همالكل_>-رلا ىلستف اللا كلذ تنأ و
 ا وعدق ني ىذنملا امص ءاسفةت اوسو نيسجو سج ةن_سداد_هاتلزثد ةئدعام ًادادغب مف

 نافانمعاطىلا كانو عددقو ال واذخ اءانذخأف هلعل وقل قف يب ًافانتعاط ىلا اهكللام

 نءءاباكن 5 الفك ماءكانم نطلسالف تد أتاو ميمنةنجو نادرو حورف ثدد ا

 اهيأل سو هيلع هنا ىلص" ىنأا(يطخ نم) مال_سل او هفكي هفنأ رام عدالاو هفلظر هفّتح

 ناضك ارترراهنل اولمللاثاو ىلذ ىرثاافنادب الاو ىةتراعالاو ىوطت مانالاْناسانلا

 تاوهشلانءىهلاام هقادامعل الد فو ديدج لكن املبي و دعب لكنان رقي ديربلا ضكارت

 ىلا مانالا هذهىفمكترخ الاول نيفراعل ضع (مالكن 2 تان اا ١| ىف بغرو

 ردقبنيعبم لكني (لضافتلاامسيف لاف ا 0

 نب ردحلاكنذ د «:لطافتلا امي رذح عود 0

 (مهضعإ ا(

 هليهر دع هع هيلقو * هوقيسف م 1ع باعنم

 2 مص همر * نع ءانرلا 2 مكناظأ

 قلاخ ىلءىو دةنواعمتألاقف توملاح رغتأ اهلل هقفح رف توم ارو هنمنب رشد (سض-حامل)

 نال اوةتتساأ 4لاةفمالسا| هس ءلعىسعل سلبا (روظ) هفاخأ قول عمىاقكم ودرأ

 تكاهللاردةاذاق لد ملا اذه ةورذ نملنمرافلا# لب ؛لاف كل. انما سسلالا

 ةرظانملا( هذه هيرب ريتت نأ د.ءا ساو هدامع رت ىلاعتهتلاّنأنإ دو.لما هللاقذ لست ةمالس |

 ضعب مه ىدوحي وهنعهّللا ىذر نينموأ اريمأن يبت رحاها لاف ىيورلا قَد !اهدروأ اهئبعن

 توملا لبق سل اهيفدهزر ب نمدم < ىت- ان الاردةامد لاسةف داه زءالؤه لقفم ومب (نيذزاعلا

 لءانفناو ءانفىلا كءاقي نا هضرمدأتوملاو الا توما دعي سدلو هنمدشتوملاوالا
 توملا ىداح ناف لحصرملا لع عاى. الىذلا كثاق ل قال ىذلا كتانذ نمذفنءاةبىلا
 ناكو ةول1 اودارثنالا الا بلا ا طم ركب هن سثالارمس تاذا ودعي سامو. لودي

 نديلاءاهت#ةعاس د رق كيلا ااًحناف معنمامربم هريمم نيتشر هرد_صأاقيتض

 نملزنمهدأنب مهاربانا (ىكح) ركذلاةرال-وركسفا اةيوذ عب قرغتس ملا ٍر_اقلابادرفم
 مال_بل ا انسن ىلعو هلع ىمومثا (كدد) هنئابسئالا نملاف تابقأ نبأ ن ل قف لمحلا
 امو نايثغلاءذ_خأالا ساسنلا نم دحأ مالك ع بدالار مد ثكمس دّةو ىلا هن نر ماك |

 ليداوس ءاممالك ةيوذنع ىلقلا ن الا ا جونب لا نالالا كلذ

 نوكي هيةولذلا ن ءقوءدامناكّلب هللارم ريغ رمس>وتدلا ةمزالمهلئان رد :الاورمتتلا لمي هر

 كترع ًادقل بهازان تقف بهارب تر هد اولا دمع( لاقت) باقل ىلءءام_ث الا لقث أن«
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 قييف ع لسثءا و ر ع لثم < حا ع نم صقن., وني زكرملا نيبام فعضاضبأ ىوهنا
 نيزكرملا نيبامفعضب هم !ءادئاز ناك دقو ىوعحللم حملا اوهىذلا ده. ح ناصةدعبا حد

 قاز رلادبعل ماكل فراعلا خيشلا تالي وأن نم )ىهتنانب زكراا نيبام عض دد نوكح.ذ
 اهءاسذاةبرقلا باص الئم موا برضاو رسدةروسفف ىل اعت ةلوقد:ءىلاعت هللا هجر(ىئاكللا

 لّمعلاو اةلاو حورلا ةثالثلا لسرلاو ند#لا ةُئردملهأ مهب رقاا باعصأ لاق نولسرملا
 ةاظلاورونلا ىف امهابا ممذااخمو مبو امني بسانتلا مدعلامهوبذكسفالوأنانثا مهبل !لسياذا
 باقلاهسلا اوءدبامىلا اهموقواهوعدب وجاذملاو ملاصملا ف سفنلا قناوىذلا لةءلابانززعف

 تاذللا نع مهعنمو ةدهاجناو ةضاررلا ىلعم_هانا مهلجل مهتموش هرفتتو مهب مهمؤ شنو حوراو

 مهفالمتسا مهانا مهي ذهتودثدِملاب ااطلاو ةمعسطلا عاوذلانمميمرو مهانأ مهحرو روضألاو

 ةئبدملا ىدقأ نم ءاجىذلا ل-رلاو ةمعمسلا اوةيعهلات اوهشلا لع ىف مهلامعةساو موياع
 ىبسي لقعلا ثوععثتلالدباهنم عضوم عفدأو ىلعأن مثعمنملا و معا اوهاهف ناكمدعبأ ن ا

 ديعأالىلاملوةد ورد هحوتاا ىف لسرلا ةءداّتمىلارامحالاورهقلانلكلا اوءدبو هّتكرح ةءرمس

 تافصلا ارهاظم مانص أ ةئيدمىف تدنن اراه ناكو ايدمح هم»١ناكو نوعجرتهمااو فرطف ىذا

 تتلابالثاف تاذلاْ_:بلوخديرومأااوهو تاذا !لاجنءاهن- < هبا الروصلا نم
 تاصاارهاظ مانسصا ةدابعبنذى رىلرغامب نولعب ىلادو ىتانةمنع نيون ا ىبوق
 ريسفت ف ناسل از ادا نم) ةيدحالاةريضطل اق ىبرق ةياغب نيمركملا نم هبواهربض"و

 هللا ىذر ىذرلا ل ئدراهنلا نباسلملل الو ىلاعتهلوةىرونا سا ا دوت مءاقأا يال (نآ رتل

 نوكتفاهفارشاىف بكاوكلاو ناطرسلا ايبا لا دة كاشاو هاماو راهنلا

 لاجل (ةيكملا تا وفلا نم ثلاثا ءزلا نم) ءامسلا طسو علاطلارشاع لها ىف سمشلا

 ءوضولا 2 نم نيلحرلا نا ىلع ءاذعلا شت ١لاق ل مييسشل | نيفراعلا

 ريل |ةيهذمو ام-منيريبتلابوأ مسملاوأ !لخ ةلايكلذ لهامسمتراهطةروفاوفاتخاو

 مالكدعيلاقغ ةنءابلسغااو باكلا ارهاطب مسا لذ اه هيوالا لوق ن نمامو لوأ عجب او

 لح نماهري.كسو ماللا خفب م كير ابا هلوةفتءار ةلاامأو نط اءلاب قلعت لي : وط

 نعءه--رال اللا ىف فلا ناانيهذف مناف لو ملا ىلءوأ ضةلناف حو سمملا ىلع فطعلا

 هده الوش رم جس بصل ”ةمعملاواوو عمواو نوكت تدقو اولا ءذهناقحوسدمملا

 نمدكراشدإ او ماللا تف ىهو اهرب_:عاىتلا ةلالدلا ىف ل_غلايلئاقلا لراشيهنالىوقأ د الا
 كاسل عشنا فاد دهسومت م ىلءنيصْؤملاريمأ مالكن م م)ماللا ف ىفل غلاب لوقي

 ةمامقلا مول هلوءروهللا قاأتأن مىلا أ ادفصملالغالا ىفّرد -او ادهسهنادعسلا

 اهلوذق 5 ىلولا ىلا عرمسيس ةنلاو ادحأ لاظأ فيكم ؟ماططلا٠ نمأ.ثامصافو دامعلا ضع.لاملاظ

 هللاىدعأن ا ىلعاوك داذأ تءقاعةعبسلا يقال تطعأولهتاو اهاولح ىرثاافلوطيو

 ميعنو ىلع اماه مذ: ةدارح مفىف ةقرو نم ىلع نوهال م اندن او تاعفام ةريش بلاهيلسأ :لغىف

 ىلعال_برميكحلا نوني ز (ىأر) لازلا عقو لعفااتآ امس نمهتلابذوعن قتال: :ذلو ىف

 ئطاش



 اولبقأو باقل نءعوردلا اولثن

 نع ناعحشأ | ني كامر نعل

 تاكد ةواكلا را "ل عْرْزعا

 امهناةحاصفااو ةغالءالنم

 اهتادعأ ىف زم كواملل نم

 هل ريع كيلع عومدلا نا

 0 احذإ ان ان عت اجقلا س دل

 مما كهتكردي ل نم لوقيو
 ىدزا كيدرب تيد حرد تايه

 هدعل الخ سفن أن أن ىلطت ال

 ٠ ده وام اندلا معطم أم

 ندوىنا اني سان فلا

 هن أن ل ن او ريق اسشملا ىف كل

 هنامسل نامزلا ل_ء-- نم تامام

 اهدعب كيرق ناو ندعتال

 هنا ك-ه-و رحنع ىرثلا فد

 داسملا امَدلا ىلع نولد_هلن: «
 داحنالا عضعضم و مومادقأ ه

 دارقلا 4 ءاقم كمدنأح ن نم *

 ىداثلادلا يعومامغلا لاذ 9

 دادح غسلبلا نقلا نمىظب *

 داوجريعع ناولسلاببلقلاو 5

 دارفالاو كانالا كتسامأ 35

 دادعالا نم اددع هباوصقن «
 داح الاد اوو لاجرلا لدر

 ىداربب امحلا ءامالو ادبأ ه

 دارا نع ء ىنغأ لاف 3
 ىداليمالو همس قر رم

 ىداوغو تاور عومدلان :رمو +

 دا الاىدم ه«بقانسولتي 5

 داعبالا هنا هنملاّثأ هع
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 مك

 اوجالا لمانأب ىللا ثدع * املاطت نانبلا كلت تكساتو
 ناس خخ ار نم « امح ور هنا كلف كامو

 نساوةدوملا هانا نيعستن مون ىهوانم تمت اامرخآ اذه

 يكعمأ

 ساكب طأرصم ل الطن 0! * 0 نبه نق
 ىءاق كيلقو نا هلق « نكلوهنمىداىهثأ تنأ

 هلاقام داسسف هر عظل 4م ا ا دقينيمقملا نملك طاغةبانا ىلع (ناهرب)

 نوكجو, كلفددع >با انضرفاذا نب زكرملا نيام ىواست ةناعهنان مقق اوما باص

 كلذ مح نوكب < آر نمو ب ىلا ه نمو أ ىلا ك ندهرعقم راما واق حراما

 ك نءو هرعّقم ر لد وجرام ايدج ماجا اوورطق حعاو 25ه >و كالفاا

 نيبام ع 2و هرطق 2 او .زركسص سو جراذلا م ىلا ر نمو طل ىلا ل نمو ا ىلا

 صقمف طمحملا ىلازكرملا نمحي رخدقام مئمدحا ولك نال - 2 ىواسي | 3 لوق:ةني زكرملا
 نب زكرملا نيباموه ىذلا ع ةدرادتء 2 نمرصقأ س ف َْح قسف حاد 23 نعم

 نيباموهىذلا 2ر2 فعضر ا دقع 6 همظعأ 2 نوكشنا 2 ىلا 3 حانفضأو

 انواسمراص ع ىلا ىواسلا ممل نمطلغلاةباغوهىذلا  حانفضأ اذاو ني كرما
 م ةفاضانهاواس دقو نب زكرملا نيوام فعضي < > نممظ ظعأا 2 ناكالو ا 2

 نات ةقي رطل هذه. وني زكرملا نيبامفءضاانايو اسم ىواخلا ملا ع نوكي هيلا ىراحلا
 حل



 ضل

 -وهفرهش أ ةمدرأ ىلا ةءرب وايل طز ءاملاداوو ةفورخ ىئالاو فورخو لجو هفرهشأ

 مسيدبدلادلوو لغرف عيضلاداوو لب_ثدسالادلوو قانعىثنالاو ىدج مت ةرذج ىننالاو
 داوو سر ددارخلاو ةرهااو ةءاكسا اوبئذاادلوو صونخريزتملااداووالطو فخ لازغلاداوو

 موههبضغلا بسو اهقوذو» نم سنا ههركستامموعه (نْزللا بدس) سرعغ باعثلا

 ثدصف ل ادلا ىلا كرس نزل او جرا ىلا دكر بضغلاو انو دوه نم س غلا ههركسشام
 ضرءناذ او هن :ومكلمّمسااو نص را! نزلا ن عدد و هزوربل ماقّالاو ةوطسلا يضغاا نع

 ةيفو تسيل ىزاربشلا نيدلا باق ةمالعلل(ةفتلانم) بضغلان مرعي الو نزلا نمتوملا

 مظعأ»ءاروامىرب راضلاناللبةرادسالا ىفانمفاشملا ب رقأ هنوكل رظءأقذالا ف بكوكلا
 جطسملارمصملان هج رع ةيقتسمم ةعشان روكي راضلا ف بكو لاذ و رثالهماع : وهام

 ئىدلاىريو ةيديلملاةيو ازلامظءناذها او هملا همم ف طعم . مئممملاورصبل ا نيب عقاولا اراضلا

 كءسلالاه هرغصو هب دملج و انرلا هلم وهامناهرغصو شرحا مظعن ار اظانملالءىفررةنا مظعأ
 ناس التم لعوقو اممتءامعرثك اق ذالا لءعوهو بكوكلاو رصيلانييدعبلا لب راضلا

 سديلقا هامل ارطقلاماهتاهطمحت ىلا اهزكصربغةرث ادر>ادةطقن نم ةحراخشناطوطخنارصق

 ءاسلا طسوىف هفالخي ىرصبلا طورخملا مهسنمدعبأ ءانوسأ نم قذال اد_:ءفاطمنالا نوكت

 عمامسلا طوف «تيقرن ممظعأ قفالا,بكوكلا ةبورنوكنو ةيدما1لاةيوازلا م طظعتكلدإو

 ىرامم مظءأىريناك ءامسلا طسوف بكوكل نارهظب هنمو نيلاحلا قامههيراضا ا طسو
 هللا نا ىلاهتدل لوق ةريسفت ف( ىذاةلارع ارعسفتن )هت ١ رادلاال اولن الاءارتاع 0 و قفالا ىف

 توملا هّدن اما ف ىاسلا!ءةدعىدعا فر هين أدار أن ملاك تان الا رقد او<ذتنأ كحد

 اهةدابولو ايصل'هرشابنعلازنيح ةبوهشلاةوَقلا ىه ىتلاهسفنةرقب بذي نأ قو رطفق.ةللا

 ةمشالاهسندنءةملسم ىوان للا اهلطىف ةلل ذمريسغ :رظنملا مدار ة#بهتمتناكو ركل فءض

 لاملا هيف دكني ام برعيو ةيمطتاسحاصوأ هسسفنىلا هرثأ صيت ياه امن ماجب
 ىلع نييدنلا ضعبانل شقد لو (ىلاعت هلوق) عازتلاوةزارمشلا نم ”مهولاو لقعلا نيام عفتربو

 ىلهد©#لمضفت هحو ىلعةلالدار روز دو دانت "ودل طاوقىهتناراس لاف اروزدو اداننتا او ض»د

 دّقاو ىلاعتءقنا لاقرب لا ف بوتكم ل ذنال مالاريخ هتمأ ناو ءام ءاسال اتا اواو هيلعمتلا

 ذااناضندقإو ىلعانت آو هل 0 رهظياذ_هنمول موق ركل ادعت :نمروبزلا ىف اندتك
 ني رسما ضءيةلاف م هيلعهقتاتا اولصاخسن لضفملا ضعبلاءدارملا

 (ىلاصلا قدس نأ رب ىذرلا فيرمشلا)

 ىدانلا ءاضابش فيكتدأ 1 داوعالا ىل_ءاول-نم تاعأ

 دان زالا عباشتم هعقو نم «* ىدتغار هلا رخولاسرلمح

 داوطالا ىل_ءواعي ىرثلانا « ىرثلا ف ناطح لبق 1 تتكام

 داضعالافتفونو.علاىذقأ« هنال ن امزلا ف كمومل ادعب
 دارط موب لكض راعب اورطم 5 سراوفكتدتفالىدغت :تنكول

 دادب لاجرلاب صممت لسهلاو ع4 ءدقول قرا قلأت اذاو



 انكلا

 ارودقهفرهظأوأ هءاعد ازدح ا دعب قأ له نيل لارشا_عماورظت هد سلف للخوأ هداصملف حال صاو أ دايز هيفان دعب أي نمدحال عقون اف مالا اذه ماقّد_سا ىتح اننمعأ همفانروهسأو

 قاحاو ريعصلا نا زدملاو مانلا 51 دامزاكلبدهعاادعن وةدملالوط عما 1 ءعذخأوأ
 ةمكصا ا نم هتعءاضب تناكهنأف ىهاالا نوطالفاامأو نوطالفاريت تى لاق غب رصلا
 ولورطسأد_هبةمالعلا لاق احم معلا نمهّتعاضب تناكدةلف همالكو هيتكن مانملا لك 0
 هناو نوطالفا نعءةذوخاهسلاطوطسرا ابد هواهطسىتلا لوضالا نا لعل ىلع وأ ف صنأ
 ”لءاحلا ةءفشكلارومالا,باقلا لغشهنءهقاعا اوك ذنءازرحاع هللادلع معلا و ناكلأم
 ةمالعلا مالكى هنا موملاريغلا لها لمصفتو لوصالا عب رفتل غ رف[ فرك ةفيرمشلاةسيفنلا ةم-هلارومالا:ذهبلوغشموهنمو اهريغنودةقمشْلا,ةمكسلا ىهىتلا ”لمجلاةقوذلاو
 اهفىلتيىئلارودلا ال1689 عجل ه١١61 ةرياغم (ءايثالاقئاقح) هارث باط
 اهلاةم_سنلابمادقالاة ب واستمروصلا كلو ةئباش ءرهاظمو ةفااخمروصف وول روهظا هلاك اهتاْذ3_>ىفاهنملكو ةسنطارلا كر ادملا ىدلاهيزيكتن و ةرهاظلارعاسشملا ىلع

 بير وصلا ضعيف 1648ا١ر وهظاا صةخعا او ضءم ىلوأ هناذ3_-ىفامذعد سل
 ”ىزتبو بال رعشم لك بياني واس اما نطوملكف س الملفت اشنل اورعاشملاو نطاوملا

 لا هلؤيالفرو نما: ايخ نت ززصوم نذل سشوار
 بو.غلامالع

 انارملا فالادادعتلاامو #* لاح لك ف د>اوه>وو

 لوةءا'تاوهمشلتمد_خةمكتملا كيقأ اذا يكملا سر وغادنن ذمانوهو( طارقسلاف)

 نوقولخم ,ماف ران [ىلعمدالوأ اوهركنال (لاقو) تاوهشا!لوقعلا تمدختربدأ اذاو
 (لاقو) امنا تورو توخلا.انالةا.ىلاب مْغتو تولانح غن نا ىجش (لافو) مكتامزريغنامزل
 يلاهلاتاناوم ارومتت اوهشاانيدذل لان روطدو هكتتالملارباذمةفرعملا ف نيف ريما بول

 ىمدا اهؤانففاشلابواعؤ اةيلقالابف لجالا ىناثلاو لمالا لالا نات -ةامعلل(لافو)
 وهو تملا لاطورلعل ا ىف:هل سم مهنب ىرك ةوعد ىف ةعاجج عمىرونلا (ن-ملاوبأ ناك
 دشنأو هسأر عفرف ملكسمناللاول اقف تك ا

 نافذتحدصوهثتاذ « ىدضلا ف فوتهءافرو”بر
 رحت اهذانزس تكيف « ان اصارهدوافلا تركذ
 ققرااعر اءاحجرو 5 اهقأ اعر قاكذ

 ىمهفتافوكشت دقاو ٠ اهمهنأاةوكشأدتةاو

 ىفرعت ىومطااضياىهو « اهفرعأ يوحلاب ىناريسغ
 نم (مهءالكنمو) هني دىلا ىئصيال نإ ثدحلا ناوهلابساناا قسأ(ءاكسللا ضع: لاق )
 عبس لكد لول لاقي( بتاكللا بدأ ب اكن م) هئاضيراهنلاهنعهعْزن هئالظ بو لالا هسلأ

 سراج داو و وافو ر همس .رلاداولو لذط ةم_ثحو لكداولوخ رذس د دىذ لك داواوورح
 ةعيرأ غلباذاف ةسعمب وتل« ىتناواركذ ناذلادلولو "ءاعىئالاو لعةرةءلادإولو وفءعو



 هز

 بغرباهاوس ئثق ناك ن م * اههسست مشي ال ةمحناروس -

 ناكف هبتاكو هنعهقلا ىذد بلاط ى أ نب ”ىلعلام تحب ىلع تنك لاق (عف ةار ىنأ نب" ىلع نع)

 دق هنا لت اقف لاط ىلأ نب ”ىلءتنب ىلا تاسرأذ ةرمدب || موي هباص نا ول اًولدقءهلام ثدى ْق
 مول هيل مجتأ هنيعت نا بحاانأو كديفوهوؤاْوادةعني_:مؤملاريمأ لامت» ١قناىئغلي

 ةيراعمن تلاقننينمؤملايمأ تنبابمايأةثالث دعب: دود م ةنومض ةبراعاهيلا تلسرأق ىصضالا

 دن ارخفايبلعما هار مال !هم اهملعن نيذم هوما اريمأ نإ اوامملا هدعف :دنمانأ“ | هن الث دعلةدو د ه هنو وكم

 نينمؤملاربمألامتس نزاخ عفا ارى نبان ههيرفتساتااقف دقعلا اذه كملا» ءاسني أن ءاهل
 قل ااينيإ حلا نون ىلا ن هتتخ نم هوملاريمأ ىلا ثعيذ لاق هذ :رأدسعلا ف هينيزت دمك
 دب + ف ىذلا دقعلا نينمؤلايمأ تنبت رعأف يكل اقف نيلسملا نون ا هقلاذاعمتلقن عفار

 ديني «زتتاهريسعأ نا ىت ا مانينم .زملاربم اب تاقف مل هاضرو ىنذاري_غبنيإلا لام

 نائلاباو كمون مهر لاقف 0 ا ردا ةنوهذمتي راعمابا اهترعأف

 ةدو د حدب ه راعربغ ىلعدقعلا تخت ناكل ىتنب ال لبو لاك مث قى وةعكالا:ةفدإ_ةمهلادوعت

 تااقثهتنباههحودهللا مك هنلاقم تغليف ةقرسىف اهدي تهطق ةمهشاه لقا نذا تناكل يووم
 نيبهذتاللاطينأ نبا تاباباهل لاةةىنمهسلب ق- أن فكنم ةعضبو كنب ان نينمّوملاريمأ انه
 هتضيقف اذهلثع دمعلا اذهل_ةمىفنيزتي داصتالاو نيرحاهملاءاسن لكأ نال
 هلاهةئيدر ةغلاياف هتلغ ألاَشالو هل لغاشا ًافان الفتلغش(لاسةي) هعذوه ىلا هنددروا مم

 اوةسارادال ىوتلارادرادإاهذهنا سائلا اه: 1 وديع دلل لس يتلا (لاغز حامعلا ىف

 ةكوعم :اناوالا ءاقشا نزح ملو ءاخراح رغيلاهذرعزد حرفلزتمال حرت لزخ٠و
 نم ةرخ : الا ناونو امسسةرخ الاٍباوثلامْدلا ىولي لهخ ىقعرادتةرخا الاو ىوليرادان دإا

 بالقنالا:كشو باعذلا ةعيرسلاملا ىزحاىلءو ىطعاذخأبف اضوعاس :دلا ىولب

 تامل اهلحاهب ركل اهاحاعذ نا اوردحاو اهنا يغتر اورذحاف

 هطندسأ اونوكشت اهبانتج ا مكشمهللادارأ دةواهواصاّوالو !مبارخهلنا ىضقدقرا دريمسعت
 هللا ىلصهننا لوسر تءم-لاق ىهتعهللا ىضر( سامع نبا ن ء)نيةصتسم هس وقعاو نيض ع

 لمسعلاراممداعملاو لل->الا لولح ىلع مدعم لمالا طسب سانل اهي لوةي لو هما

 سأنلاو رقف عمطلا نا سانلا ا ميأ مدان لع نمهن افاملساّك_سمو 2-

 تاع هش ابنم قيامو ندءما.ندلاو زئكلمعلاو ةدايعةلزعلاو ةحارةعانقلاو ىنغ

 ةدمو ساشنالال و٠.ىف منَ اوردابف بيرقلاوزو كءشودافنىلا لكوءاملايءاملا نم

 ةمالعال (قارشالا ةمكح حرش نم) ىهَدلا مدنلا ىنغيالف مظكلاب اان وين أ لبق سلال
 مانروغلا دعي ناشلا مظعردقلارب اريك اكن او نسلاط وطسرالوالا ل-هللاو قالطال ا ىلع

 نبى لءىلأ شل اىلاريشي هنأ اكهنذئاساععا ارزالا ىلا ىضغب هو ىلعهمفةغلاملازوتالرظالا

 هتعلقنناد»بهنأث يظعتو وامسراردق شنت ىف ءافشلا قطمم ضرعمرخآ ىف لاق ثمح امد امس

 سايق لكدارذاو اهلمصفتامأو هل «ةمريغ طباوضالا قالا ىف نمد عاش .وراماناهانعماه
 انسف:أ هءفانددكدقرمأ ًأووةماكحالا ن هك ذريغىلا مهقعلا نع جمل ازمه ع هيو ريخو هطور مس

 ك1 سم

 را



 نا

 ريخو ةيئماقمنءردصاملمعلاريخو لادبوةشقان»و لاقو ل. قىلا تتفلاامثدملا نع
 دعصيه ملا لئاوالا لا هللاةفرعمو لئاضفلا أ ةمكسللاو ملعءبائنعح رام ةئنلا

 بود هيد مساو مظعلاهنئار ةغتساو اذهىفلوقلوقأ هعفرب حلاصا!لمعلاو بءطلا ماكلا
 طارتسنا (لحنلاو لاما فلاق) ىو بم < عسم» هنا ملا برقي نأهلأساو هيقكشساوهبلا

 قالشالا بيذ تو سفنلا ةضانرو دهنلا: ال ةّمْشم ن اكسصو سروغاشمذا اذملتناكريكسملا

 هنمزىفاواكَن يذلا ءاسورلا ى .منو هب راغفماقأو بجيل لزتعاو اتا ذالم ءضارعالاو

 مسلاهاة سم كل ا هسف دل ةىلا كاملا اًولسأو ةئاقل اهماعاوروش *ةثانو الاةدامعو ل ثاانع

 دوحلاوةردةااو هلا نالامومقاس> هنوكوهىلا عت ىرابلا هءفصودام صخأ طارشس (لاق)
 حجدد_!يماودلاودمرسلاوءاتيلاو لكلا ةع ماج ٌةْدصةام1 اوامح هن وك تحت جرد: ةمكسملاو
 تناك ةئاسنالا سو الان ا هبهذم نمناكو لكلا ةءماجة فصة_صونقااوامو.ق هنوكت حت
 سوُمُنل |تعجرنا ديالا تلطباذافاهلاكتسالْ اديالا,تاصتافنا ديالاد وسو لةقةدوجوم

 بالاف يه ارسسكىلءالار د ةيال كلل او ب> ىف طارة تاهل ةةدارأا ل كالملل(لاقو) تسلك لا

 نرحل . كئادع أبان ىلع سعنتالاه#مةزوم ره مكح (هلو) رصلا ىلاءاملا جرب ورمسكتس»
 شحو راج نكفاكلمنوكحص:ناتدي>أنا مودلانبرقعلا لقا نامرلاده_دزتالا ْ

 ديعانالو«(ىنابرلا فراعلا ىورإ هنوعابحت "ىلا تمأ ضيسالابدصحاو دوسالا:عرزا ٠ْ

 هللا ىلعدقا لاق هنا هدعهتلا ىضردجت نب رةعج قداصا |! نءهنالد وأ" قىاثاكلاقازرلا ||

 ةالصلا ىف هيلع امم غمْرْح هناروك ذملا ِباَكَلا ف (ىورو) ثورص الن كلو همالك ىفهدايعل ||
 ىديسملا (لضاغلا لقن) اهب ملكسملا نما معمم ىتحتي الاددرأتازام لاف كلذ نعل سف أ]

 هاكر قداصأا نع ةياكلملا هيه نيتي لا +اكورور عملا مشا! نع ناويدلا حرشنف

 قروكحذم هردو هللاان أ ىلاهل وق دذءىءومةردعش ناكتحقولا اذ مامالا ناس اناهْنع

 اهليقهّدو رمش ءبةءالو ىلو اذا كلم أع نمضرالبجنيذاعم (لاق) نآر لاو الةىفءانحالا

 نم مهضعبل (لقو) تاك م عم ةلكىلءربسص» ل نم فرم دئاصم نم عضاوتلا(ممضعبلاقو)
 هلام كءنمو هلالجاك ذاك ن ملف هئأام هوباعبامتاذاو هوباهرضد اذا ىذلا لاَقف دسلا
 هيئاوبو ةيئالعاا فرم ابا نعلي نم نكتالت وللا قدر هلى حب مدان ب وهن سبل هانا

 (مثك) سلا ف
 اهدمسروتديو لك :وطن ضرالا ىرأ 5 اهضرأب ىلذ ترزاماذا تزاكو

 اهد._.عتول هود تو امانا امسلحدو ضسااتار ةلثا نم

 (تايبأن نمهلو)

 ني نيح نيبل افندث ىلع » نكحمالو كة ةءاسام |مب

 ةدهش اهنالخ نمرخ ال « اهناف:ثاسللا ْكتطعأ ا

 نيع نانبلا ب وذ سلف ه اهدوعىأنلا ضةنبالت ذل ناو

 (مهضعبل) !
 بيعت امو ىوهياملكن م «. همارغب ْدْذلَتِ ا بسح
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 هلسسفبرضلاو نيتملا ل. ماصتعالاو قثولاهنو عيل اةسالاو هنلعدمعت غومسو هيدل

 رتل مةريسع هبسفنن ءامؤان ههد وءاةلتدح ونلاو ه#بلابَّرَقَتلاَر 0 ةساوتلاو

 رقف قراط رك أو علاطس ناو ل-طاورسأو :راوزعأ ةرذقلا دهب ماقحالا هتءيباضفار

 ضو لثملا بهار قاركش تدب هتررقو ىسفنىف :ةةّد-و هئر دركو هن ودير دتو هّدمهذفو

 هاطونامىلع همدق تش نأو ءالوأوو ارخاىف هةذوبنأ ه#لاسو هالو أ ام ىلع هن دج-و لدعلا

 ريسملاىداسهلا هنا ةباردان .؟ىللا هّياردىلاو هب ادههنيا دهىلا هديت وهااطذع أم ىلا همقلبالو

 توكلملا نتي كلذكو رغلاوثداومل ادنت_ةهلاو 1101 بعشت هنءردقا ىدملاو

 نا ىوط هقدعلال ندد :ءلدذ.و هاعب ٠ نءهلغي مظغالا هللارسن موهو توريحلا ىذئةيو

 لل ايوتساعتلاارتساهعرزوأو *ا ةشالا هر نع هيداحو ءادعسلاةرمز ىلار دّدأ هداف

 لوا دنعنانواستن و توقةمو كردمىةعاهيفهاشنب رادف لقاعلا اذ_هةهزتامو ءاذقلا

 دادع أو نزو ىلع داد_ذالارستاهتعصو عشتسء اهذيذأو عج وءاهعلاراد تقوم تقو

 الوغتستملاامدقاو مث ةحا# يملا ةحاحماودو ةقادمرار مساىلا ةقافرا ارهسا |متمالأ بو

 ذخأ سانجاودوةنو سا ولمانيبلاباأ ع زوم طيخمالاا_مففرمصتملاو طيممالا مب

 ماظنلاداقعا او دم وتلا ىلا ةرخامهملا نع .وهنبأو ىرتتراطوأ ف.سعو ىتثتاكو

 مهسرامدانعو بذهتلاىلا نذيذتلا نعو نأرتل ىلا بعدل نم «ضوالل او دب رفتلاب

 دان احح ى راند هتلقسسالك لاذ اناق دص نسحلاو اق-ةذللا كلامه هفر اشيديا ىلا

 عبشو ءاباىرالءاة مسا ى 7 ىرمأوىذغأ نك عبسشلاىلع هتمعطاالك قزرو سقف

 62-5 ةواشغل انراصبأ نعول نأ ىلاهتدقلا لأ فو عاشتما عيشال عامشتس ١

 ةشاغلاةّر اغلا هدهنيو انسزعحنأو ةان ؟امتانتؤيو هادهاك اني دبينأو ةواسقلا

 هلدعناو ”لاكازرلا ضرطنت ”نلداقأا ةرساما اة ملح ف ةرساعأ | ةشايلاةمهقروسلا

 مرور دم تاما اهانلاق كا قود راسو ه٠ .ااراصام ىلااندئاقوت رامثأورثآ ا اهفامماما

 ريختسا عسمبو فوفكمن ءدشرتساريصيكست ىالك نءهيفددناسو ىلبةنمهتأنةرصتتو

 دام باوصو حلاص لثمو ةمس> ةلظع : وع هطاختا ىلا لوف ريبخرغ عمملار وقوم نم

 هركف لوا ىلاعت هللا نكملف كلذ عمو دفتمهماىذلا هض هرغىلاو دَقْم هلهخساقدرطو

 ىلءةفوقوماهمدقو هملارظنلاب ةلوعكم هسفننمعن كر هرهاظو هرايّمءانطابو هرخآو

 طغااذاو ىربكلا# رتانن ءهسيفامو ىلعالا توكلملا ىف هل ةعب ارقام هيديزيب لوثملا

 0 لكل ىلكرءاظن طابهناق هران [ىىلاسعتهتناريلف . هرارقىلا
 دحاو هنا ىلع لدت ه» ةبأ هل ولك ىف

 تاحتو توكلملاسة:هصفف عبطنا هنريتو لضخ اهذهو هتكلم لالا ءذهتراصاذاو

 5 هيه نأ ه سفن ن ءذ_أو ىوسقلاةدللا قاذو ىلعالا سنالا ف لاف توهاللا سدق هن ارا

 عالطا ىن دالا ماعلا ىلع علطاو ةننأمطلاه. تقسو ةن.كحج لاهملعتطانو ىلوأ

 تاكسلالضفأو ةالصلاتاكر ا لضف تأ هءلو قش تس ها رتس هلهالمحار
 'سفنلا صاخت ناوابرلا سلا لطبأو لاقحالاريسلاىزأو ةقدصلاربلا عف عفرأو هد

 ِن
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 اريكاك ل مادم_هقلتو 05 اوفع هلع تدرو نا رصيتس

 ْ' ارورشاارانلا ةفاح تكرت» ام كين ةسح ةمادن ضعت
 كنالاذهظافاانم ةملكلا د_هنةملكلا بنك ار ىبارعاىلاراقث (ىلارعالا نب |لاف)

 (ريهزاجلا) دورمشل ا ةماكلا فتم
 الاطأن ىنحتو ه» الام ىع هلام
 الالبو أ ىدبح نم و الالد لاذ ىرا

 ناندتأ هدفنا: مت ند قمر ادمان
 الا سانل ابك بح ىل سي ىذيسم
 الامسثو انع تفلت تبغ اذاف
 ىلاو ىلق كي ه« مامان سلاف تنا
 الالس قد ك_هظام هللا قسحو ال
 ىلاعت هللاقدص ه مثانظااضعبنا

 ه(مهضعبل)# ٠ ئنساعلادهجةِسغلا
 اسيد نوك أنام: اف ه لو<ىيطاهفسىذو
 ايطقارحالاهداز دوعك « الح ديزأفةهام ديرب

 5 عضعبلا)#

 تتكل ارذعي لش ءف 5 رادع هدخ ىلع ادب

 نوذلاهدخىلعتدي ٠ الظءامدلا قارأأمل
 ه(ىورهاابوه:مىخاقلا)«

 ضصالغما وهن مىداؤفلامو « هدخ2تالئقدر ولا بةسدو

 صاصقح ورانا ىت لبقو * رخال تاقايضغم ىبع ضرعاف
 ه(ىركسعلا لاله با) ©

 هلاكذ تاساال اه نك « ههدولهلالا لاق فوق مو
 هلال ءانق نءاولسف انس ٠ هراذعكدنا جسقتماا معز

 9 ه(موهظعبلا+ 0

 ىدتغتو تاظءاولاهلحورت »* هرهد مانأرمالارساز ىنك
 ىلع ميقتسملا قيرطلا نمىلا ىجنامديال اةداعس ن هكقرر و ىجِشاملهّللا كو ماعل ااهيأ «(اايسنب ىلع أ سد ازيشلا ىلاريانا بأ نب ديعسوأ يشل بنك

 ىلاعت هللا عئسماةييمنالف باطٌّس لصو ( سدت رلا ميشلا هياجأف) ق.ذوتلاقوهللاو ادع 3 نارسعو ادسل وساذهو بأ ىهرث نمد بعزل لاسةياديبذيذتلا نا لءاو 3-0 هسلاو تفتوهملعام نيبو تقزرامهممأف موسم قي رطلااذ_هلهأ ةرك اذ و موس .وات نو للهلال او هّشي ل_صت ق اسصو قش هل. .وب هلاح ةةمقح بد نمي عشب هللا لعاو هقي رطبلاطل لكن مىناو هش ءدحتلا قيرطأ | ىلعنإ ,وذافلا ةيدوأ نأ الا نقي



 مو

 ىنيءنمتطقسىرسءافخا» امعتجأ ناعمدأب تناو

 "ىلع هس أن عدن هللا ىضر م ةمئلانيد# ىور ءانالوةفوفتا بكف (ءام ءاروسالا با نم *)

 انررتتو ةكلعاتا لص تلا لاهل هبا قدا مفصافىلاعت وقل زنا لاه هج و دقن مك

 نأنم ءمرك أىلاعت لانا لد ريسج الاف همتاعت الف كا نع توفعاذا لاق لجلب مفصأ
 لاقو لل ئاك.ماويلا هللا ثعبف لس وهيلعهلنأ ىل<ىنلا ىيو لد ريج كرف همءافع نه بقاهب

 ثا دحلا ىف)ىركهبثيالام اذه هنءتوفع نست :اعأ فدك 9| اى تان كرت دنا

 اههال واطدم مأ س ءلباثا ىت>دحأ باق ىلع امق ترام امّةرش_غمةءاسقل مول ىلاعت هللا نرمغ.أ

 رمش لك ىوأءايلوةيو هشارف ىلا ىو أين هل.لرثك أىلدب (نيفراعلا ضهب ناك )هيبصقن ا أجر
 نء هللا لم ةيامتا ىلاعت هلوقلوةمف كل. كيبامهل لاق مف ىكدمم نيعةفرط فك ضرامهلناو

 ييسقناناف عافترا هل آالو ب تالرطساريغن مادبأ سها عافترا فرعنا (اندوأ اذا) نيل

 مامق لت نم اهقمسماطش دعو ثق ولا كلذ ف لاظلاف هرط ىلع لعن ةنور زوم ضر اصخام

 لافلا طخ لعل ا كلذ نم رغم هلةنعمثبا مالا مىلا لافاا| فرط ىلعر ردع صخاشأاا

 0 نءاوقمسماط>د:مث صخاثلا لوط لم ةوط ادوعمطسلا كلذ ىف

 ربدنو اكرم لظا فرط لهن مش ةيووازلا منا ثلثم مط ثدصف نفاديطوا لتلاو

 زكرملا اهعمجت ةئاهاراو ز ىلعذي وات .ماسقأ ةع) ماب ةرثادلا مسةئوانئْثر دق ىأب: ةرثا : هيلع

 ةيوازلا روب ىذلا علضلا هعطقامم أس نيه-ستب ةرئ ادلا نه ثلثملا ه_هطقىذلا عب لا مسقنو

 قزطو 0 ةطقنصخاشلا ل #نكماو عافترالاوهلظااو طلخا ىلبامم ةرئئادلا نمةماَقلا

 مقحم اوةمئاَملا هب وازلا ىه(١) و (دا) عل طسا|ىفد ومعلاو (عا) ح رخغغ اطخناو(-١) لظلا

 ةرياادلاو (س)ةرثثادلاا كرمو( تسال و(-ى)لظاا فرطودوهلا فرطنيب ل_داولا

 (ى-) علضتلثاان هةماقااهب واذ رالرتوملاعاضااو(ه-) نيع ب موسقملا عب رلاد(ةعد5)

 تقولا كلذ ىف عاف ةرالار ادقم (ك-) سوقتناك (ك) ةطقن ىلععب رالاعطاق ناك اذاف

 لمفيالا#) َك 0 الو ل اوطدام ةناهرب ,نكاهملعن هرباع اذهوم ومأ كلذ نم

 لمح رأىلاعت هان العأ الى :وبأ ىلا ةماسقلا مول ىلا لعين أ بح امهقناو(نيذراسعلا

 ةنحل ا ىلا هدامع هيف دو ساطوس ه_ةجرر لذ نم ُمهجقلخ ىلاعت هللا ا(رب رالاىف ذو) امهم

 مسيلع عبرال هةلخأ لو" ىلءاو ريا قلل اتةاخامغا لوقيىلاعتهتتاَثااًبأ(ربخلا فو )
 الع دو سقما ةمسنك هعد يه ىل |ةوسقلا نمج راخلاة.لن دوكمف و (ددعلك)

 1 ًادد_«ىلاددعةبساكهرذجىلا هني نوكب ارو ذب ل نأ اندرأ اذاف مو سقملاىلا

 ددعلاه--ة:ىهيورمذمنوكي ةعسقلا ن محجرشخاك ىلائاادد #فىلاىلعلوالادد_هلا سسقت

 بتكت ةلفذملا الا تنام لاةف هل اوةرام لكب تك أانأو ىارعاىن ار( ىمدالا لاق) ب ولطملا

 لوقي ناكو بح ةئهىلءمانملا ف ىباج زل ىله_تانأءاملصلا ضع (ىأ ار) ةظفالا ظفا

 ءانمهوا ملوسأ هال اند لاك كلاس فدك هللا ةذديالا دع و

 © (ءاحرلا مظءع ىف ما ون ىب أ لوق ع نس امو)*

 اروفغامر 2 كناف « اناطلنا نمت ءطتساامرثكت
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 ص ههنا لع افكلالجى هوس + ةلد رخل اة ثمهبلق ف ناكن م

 هلا ةمرهيغةرثع هلاقملا ةرثك ن 2 نحال عز م م (ى د "لا هللاراح مالك مذبل)

 دال طوشلا د_هنناكناو اوس ئيم نمره ةيدل ىسمأ ن مرش ىوبد ىدمإو عيسصا مك ىلا

 نمباكرلا ىدي' الك ىطيال قهلارونو ىنذال سعشلا عاعشاب رثلا ول:ناربدلاو امذ عم اذن
 !١مياىردأام ماسك مخأ !مهىفتناو مئاصكنا مءزتا لمطانالارمصنت لما اريل باق رلى دانا

 كسا لهأالا كتسااحللضرتال حاوزالا ىلعموقب نممأ جاودالافموعبنم قا
 نوءاطلا هللا ل سرا . نوغاطا ارثك اذا دسالا قد رطاا ىف ىِعنم دسالا نمةاطو بم»أ

 5 زلاب اصدر ولانذةلبالاك ةمكلمل عن !اودالاد_بال ه تا .ناهصخذخن لنا ةكلاعأ

 الجرن ا َتاَعْدلا ضع .(ثدسح) .تضاغب هلاعأ تساو هانكس تل اىوط
 رفذبا هنزانج لج ىلءاهنءعي نمدنأ سها دجت لفةرصبلا ىسا اوف فتامدا لاى نيكمونما نم
 نذدللءاردصأ ىلا اهولام_ع د-> أ اهياعىلهاغ ىل هللا ىلا اهلج نءترج أ < _باق هنم عابطلا

 هيلع ىلصملاهدصقف ةزاندلار لغتنا وأ أرذد وه-ث ء دهاز عضوملا نم بي رق لب ىلع ناكو
 اهيلعهعماولضذدلملا لهأ حي رذن نال ىلعىلديلزت :دهازل نال نأ دلما | فرب ةرب ارم اف

 عض دوما ىلا لزنا لود الئاف مالا ف تأ رلاةذكل ذىف هلل .ةندها ازلاةالد نم ساما | بدتنتو
 سانلا ب عة دادزاف هلر وفغم هنافاهلعل سنة نماالا دج اهعم سيل ةزان ب هبفرتىفالقلا

 برشالوغثمهراملوط ناك تااةف هلاح نعاهلا دو تملا ةٌ سها دهازلا عدّبساف كلذ نم

 مبصل ا تقو هركس نم قيمي موب لك ناك هئالث تلا ةفرعلالاعأ نم .ثهلزيفر تل هلاقذرهلتا
 هناسدحان اكونيوتي وأ يتب نم همس ولعال ناك هنأىناثلا عبصلا ىلسيو اضوتيو هبانث لدسف

 |لوقيو كبف لدللاءانثاف هركس نم هقءذي ناك هنا ثلاثلا هدالو أ ىلا هثاس>ا ن هرثك أمها
 مصالايدبج (لصعل ثيللااذ_ماه" العناديرت مم-هجابواز نمةيواذ ”ىأ براي

 هرذجذ أتم قاب ملا ظفحيو هزم طق سيو هيلا وذا دادعالا برق اذخأ ”نآيب» رقدتلا

 لصاح هر دح ىنعدل : رم ” لصااىلا طاقسالاد عند قيبام بسنت مث ادساوهم اعد رثو هفءعطدنتو

 كلذ فوادوساحو سم هي راو سدا (ىدهملاتاماهل) ىهتنا مصالارذج عقجافةيسنلا

 ةيهاتعااوأ لوي

 جوملا نوءاع نك ع داو ى ولان حر

 حوط موي هل ش « اع ناو حاطن سا

 ا جول 2 مع « ىسلك ىسعنبب

 حو روردغب,توهعلاو هلذ-غى انك

 حوةثال اناطإنانأاني هللا نسحأ
 حول 90 نانيك_هبسماك ف: ىلعخ

 ح رون رعام ترك.عوألو نيو

 *(هرغ .٠

 نيسبلاب بح نم تعور ه ولوقارولا ىلءاريص ب لقا
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 مم

 رق ترا لوول "6 زلزل هه سرر صل
 ة(مهتعلا»

 دحاس لذا ل هو نامزلا اذ ٠ العلااخأءىندلا قافناورغال

 دئازوهامطعو صقان وه *» أملكع بقرب تازيملاك را هدإاو

 ءوساهرهظب ةءومذمأق الخ أ ماوقالةيالولا ثد- تنال (هالقعلا سد باك ن 9
 نمرهطت : ةركسلاوحالاىلمداّنال مهو ذاهرمدذ ةدو# لئاضفنيرخ الو مهعابط

 مغنم تمدهو بفانريغنمتيهاذا اسال !موزرئارسانمزرعتو !منوةكمقالخالا
 نودهتالو ناك ,هو اهلريكتور دققوفهّالو تناك نم لوس ني لضفلا لاف عب ردت

 لر نانثا ةيالولا ف سانلا لاقذ هيلعدازوءاغلبلا ضعي نومذمل اذه ذخ ا واهل عضاو هردق

 هبدادر اهل ن نعل نك هنءاندو هدا لمعلا, ل <لج رو هنو صو ءلْضُدب لمه | نءلح

 ابق ايلا ءاغلبلا ضع (مالكنمإ | رك رج هد سبلت هلع هنء لجن هوارشن واعضاو

 ٌتَدَع تفعسأوأ تمت مبأوأ كك تكرار تدل ثدأ :طأوأ ثربتربدأ ناو ثلب

 لاسر عع تءادوأتنح تح اموأ ثنو تاواعوأ كا تعنت عاب أوأ

 تهو تهونوأ تحوتد»و زوأ ترفترفو وأ تغلتغلانؤأ تلصتلصاو وأ ت ل

 ىلاعتةلو ب ه-:ءثدحل انا (ري.افنلا رف حص ىف ىذلا) تاطستطسبو أ تهل توادوأ

 ةصقلاو ملا ةديدانصهدنعو موتكم مأ نبا ءانأ اال مل_بو هيلع هللا ىلص "ىنلاوهىلورو سع

 هياع هللا ىل "ىنااد- :عء ناك ةيمأ نمل جر هنع ثدحما نا ىلا مهضعب بهذو ة ةروهشم

 سودعلا نا لاه ىضترملا في رشلا يهذموهو موتكممأ نبال خداملسءىذلاوهو لو

 اذكرو نيددرعسملا ني مْؤملا ن ءالضف نس ابملاءادعالا عم ه لسو هءلءهللا ىنصهنافصن م سدأ

 دراولاو ىرفن رقفلا لئاقلاو ءو بك ناعم ننس ارمذلا نعىهاثا او ءاشغالا ىد_هتلا
 سعىذلان ا هنعدقلا ىذر قداصلا دم بر فعج نع ىوردقو ميظعقلخ ىلعلكناو هنأش ىف

 نموا سا نكمل ءاكللا ضعد (لافز ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل اال ةيمأ بن مال رناك

 ىفه2م دس العرسلا افلسعن همهضعن( لاقو) كرم غن ,مكئامتسا نمرثك أكفأ
 لافو مهجر لذ تايعادملاف مهفاأب ناك الجر موق (اع دق) ردقمدنء< سهما سياف هب ةنالعلا

 ةيوقع مركتلا نمسنلءاكسلا ضع (لاق) سنع يحس متسأ ناو نيعبرالا ةدرابلا تا ديلا

 هللا لص هنا ل وسر ح رخ (ءامدحالاا نعءز ةشطملاز هدا و رمل ماع امس أل ءهال نم

 ملسو هيلع هللا لهنا لوسر قءايوللا نابملا ني ةميذم كاسم لشن رثبىلا مل_بو هيلع
 ماقوبوثلا لو هملعهننا ىلس هللا لوسرلوانسف ل 5+, 1ةةيذح ساد مث لغات د هر هراسو

 هيلع هللا ىلصهلنا ل وسر ىناف لعذتال هللا لورابجثآو تنأ ىلا,لاقو ةقد د د2 ىلأق ةق : دا ركسد

 ناكوآلا طقتانثا ب مطصاام ملسيوو هلع هللا ىلص لاهو ل#تغا ىحبوتلابوتسيأالال- و

 لسغت نيدسلا لثمن والا ل م لسو هيلعدللا يلم لافو هيحادراموةفزأ هللا ىلا امهمدحأ
 ىرخالاامهادحا

 « (مهضعبل)



 عما

 ىداهلا اهنع باعو اهارذف « دي وعم

 داهولا كل" نيبام هآذ_ثاأق * لي :اردعتا "ىل_لخا

 ىداوثود تلاهو دأف نود » ريس أ مارغلا :-ذمةفوهف

 داننالا هلا ق هم ىل انا اودربادصل ارمغ سدأ

 ىداؤف بائنيأ هنم ىلدر « ىدارأ ناقل تلق 1

 *(صيشلا وبأ)»

 مدقتم الو .هنع رخأتم « ىلسدلق تناثيدح ىلى :وهلافتو

 مولا ىليلفر تحزدزااس « هذيدا اوه ف ةماللاد ١

 مهم ىظ- كم ىظ-ناكذا ه م_محأ ترمصف ىلا دعأ تهشأ
 مركي نع كملع نوهينمام *« ارغاصىسف:تنهأف ىنتنهأو

 مانالاددعناك اذسوأوا ولاك هل د وا هدو ازسأ تناك امودوماةلاددعلا (دادعالا ف رشا (

 دئازلادد_هااامأو ميكسحلا 0 ذل هىطناك ةَت-سااوهو ضرالاوتاوسلا اه تةا>ىتااو ||

 سلذا ةصقان اهنافةعم_سل اودئاز هناقرشع الاك تكا زحأهءاعتدازام صقاذلا

 تاّقذ ماتلاددعلا لمص ىفةدعاف تمظن دقوحد دوعالا قف لاف عيساا الا اها

 دحاوكجدزلا جوزف *+ ءدلواد رد شان وح

 ديازو صقان هنرو م « ا”ناششيا برضم دوب
 ددعىرخأ ةرامعيود_-اولا ىوسدارفالا ن .هدعبالجوزوهو حروزلا جو ْرْدْسْوي هنا ءانعمو
 قتحفعضي و روك ذملا لاما ىف نينثالكد دعب سدل د - اول ان أ ىلءىئيم اذهودرفد دعم دءبال

 وهو رخاد درو د اولاى :وسودعنال هنال لوأد درؤوهو هن الثريصنق د-اوهكم طقسد وةعبرأ اريص»

 ددعلاوهوةَتسريصمفحوزلا حو زوهىذلانينثالا قدثالثلا برضتذ لوال ادرفا ايدارملا
 هئمطقستاو ةئاقريصي قس هفمذتو حجوزلا جو زودو ةعيرالاذخأت اثم هملع سقو مأ. لا

 مان ددعاضي ا وهو نير مثعو ةاثريصيفةعيرالا ف هرمضتة لو أدر ذودو ةعب ريصقا داو

 اهقوفامو تارشعلاوداح الان مة ست ص لك ىفد> وبال هنا مانتلادد_هلا صاوخ نمو

 سقفنيرشعلاو ةيئاقلا ال تارمشع ا ىفوذ 2 لاالازاا الا ملم ىفالثمدجوبالاداوالا

 || ىذلا هجولا ىلع هل_عل اى هتيسن ثم> نمريعا نا (لواعملا) د :رعاك ىاملا ح ركسساو

 ناداوسلاك اعسمث لد 0 لة مان ادريس ءاثاو د ىف فنا حاملا تا

 امودعم ناك ًهلَقَم سمت اذ هنأ ىلءربتعا ناو ادوب وم ناك مم لا قوهىذلاو هلا ىلعربتعا

 لاف هسفم ,دو< ىهو باش ىلع خدم سو هيلع هللا ىلص* 20 (فود) ىمت | انعنسمم ىلإ

 || فودلش او ءابسرلا لبو هسملع هننا ىلص ىنن دن! لاَقف ىل وذ فاخأو هتلاو-ر أ لاق لد فك

 (مامكسملا ضعب لاف) فاعامم هةماوو> ب سبام هللا هغلبالا نطوملا اذه ىف ديع تاق فناعقتتالا

 سوفنلا ىلعامهدش أ ىناثل اربصلاو بتم ىلعرم هوهر كنام ىلءربص ناريصريصلا

 هيلا
 هفرمشهطعع فد رشلا ىرثو 35 هبعمضولا ر قال ءرهد



 ١ 111 ةافعإلا ةكحف هسيحاف 0 م ون هرخأاىفّكل

 ءاكتشاو< ءلتقو ترده 5 هسفنغ ىذلا نع هاسوه

 ىانتااء_غفاخأال انعان « ىنادتلااذ_هلاوط ىنءعدو

 ءانذع نمرمتسسم ءانعو « ءائع ضعبهسف سمنكلف

 ظ (ىلوقاذهلشمولافغ)
 راغباليحاص ى_حاصو ه هائلا قورطتدرأالو

 راهطاو ٌمتكم ىرسف ه عامسلادمس:ناسللا تومد

 راجللا ىساملو اسلما.هل »+ ءادرلاراصق قام_ءلاقاضو

 رازالا الا كلاته اعجب هه نوصغلا فامتلاك انذلامو
 راوخلاكاذو ثيدحلاءاور « داعبلالوطد_عناثل باطو

 رادنال ةرجاهكححاو « ةر اهت-قيرب تبرش
 رامناهنم هتطعأو تلانأ * امذ ارشابمالطلا ن احح
 راولا ”ىناج ىف رثأو « ىدعاساهد_ج ىفرثأو
 راقعاايدبَن مت رخامل < اننءامساكلاتىهولغ

 راصقا ا ىلانللا ىذهرمم#: #* لاوطلاسل نادم بانو

 هنا هزواجتو هيلع دازامو مدسقت اماهنمهباشامو قا ىاعمىلعهبنأن" الااناو (لاف م )

 الي وطاناس تاكل نداهيؤهظحالامن اس و هناس انءاحمرك ذىفدخاو كلذ ىمالكلا بئطأ

 مهقالخاىف (سانلا هب راقم) هطخن مةلوقحم قضيالانلا جامو ناس سك نمار

 دها 2 ا و ظحناصة:كمف بغا رقلدهز ه«-ضعل وأ هلان أ اشباط نم 0 م مهل اوغنمأ

 نومرملا مسقي ةءاس لا موقتموب دا ةوقماتلاسسلا منا (ادركذ) سفن لذّكمف |

 اذهىف عزان, ر الا لثملا ىلع رثادلا كلفلاب ىممدملا هناك قديدحلا ىنأن باو ةعاسريغاوثيلام

 لع ةدح اولا ةعاشلاكىلاعت هقاد :غوهتلاطناو ةماس ءقلا موَتافدحاو ىنعملات!لوقب و

 لوالاءاندرأو دساديزوادسأتنأراناوةكوهنزاد_ .لعوعاسااق الطاف ذئامحواندسأ

 تااشىتم سعشلا عافترا ةياغذخ (دلب ءلا ضرعةفرعم) عاصشلا لجرلا ىناثلابواناومح
 ضرعا !مامتوهفلدحو أ قباخاب ونجناك نا هملعدزو أاءلامث ناك نا اهلمماسنمرص ناو
 نءدوهظلا"ىدبأ ب كوك طاط!ةياغ طةسأ(ىرخ أ قي رط) ضرعنا قرد( مص) نمهصقناف
 لص-وأ قباغ عافترالاةيامتنم هصقن وأ طاطخمال اهب اع ىلع قاما | فدندزو هعافتراذنامت

 (لاقن نمردهلل) داملا ضرعوهف

 لهل ا ىوذلعفلوط ا موقالو 0 مممقلاماذا قا عم قماح

 لز-ه ىو حمص لوق ىف طاع « اطلخاموب تدقالاذا طاخو

 لقمان دع سنم وبلا لبق ناك اك « لقد 1قشسل ءر لاتد ارناف

 «(ىنايعلا يحرلا يعدي لا)
 ىداو ىف لضدهيردأ تسا « ىداؤف ىمني ًاوىداؤفاو |
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 هلتدحوو قعملا اذه ف امشى ندب و ىنتملانيبءارعّبلا نمدج الت دوام لاقو نوءذملا

 هذه ىهو ةدجاناس ا ىلاعت هتاهجر

 ىمامهاندا بضعلاو ىف امض اهو دف.لاوءانلا ىنعجاضت
 ىعاهلطا ف ىضاملا ض.الاىنأ» ةجاحل ىنمءاضسلا تنداذا

 نسفلا ىفىلرظان ن_هظقت «رظانناسنا نلا ىفىلمانناو
 ّنضلا نمراعشلا نيب هللعأ » هتفاأامم ىلا ةاتنترغأ
 نمالا هلل هضق هردعاذ « هعذ عورلا ”لملهوبهاولاهو

 اهحدمىفمالكسا|لّوطو هتقرغتساو هتبعوتساو ىنهملا اذهتفوتساتاالا هذهو ( لاق مثإ)

 مدام ىلع اهتدابز لعتلاهتيث أانأ عاطقا ىف عملا اذ._همظن ىرعس ناوند ف ىضمعو لاق مث

 ىلوق عاطق ال اكلت نذاماج رو

 ىلصت انذنب ام ىجاضمو » لمرلا هلل امم فمع انا
 ىلذطل ا مدصعمو بط درلا ىهسح نب نمكعبعض ىضرتامأ تلاه

 ىل-جأ نم ءايلظلا مده ىف ٠ اذدلصن قارف تا_ة>االا
 ليحالب دقعىلا رظ_ت » انيقان_علا وم ضيلارظنا

 لفغلا ةيدلدب لصف « الو راقعلا ىرع اننسال

 ىلهاوأ لواهااش اونطذ «٠ اذا فاشا ىلا اهتسيحأف
 لب نيبعاب باصنال يك «٠ تصصن ةسوع لشم هيدع
 لّسقلا نم ىشخأ الو امون ٠ ىل قصاب راسعلا فاخأ ىلا

 (اضي أى لوةكلذ نمو لاه مث)
 نيا نمال هنؤج ىف مراصى وس انثي كيلو انقتاعت امو

 نةجالباماس قمقناعاهف «هنفج لجأ نمهيسلا قانع تدرك
 نمالاةذلمدنءالاتقذالو » ىجلاة طبق ىفه_مالا تنك
 قةءءالوهذ ةعاس د ءلءاماو 3-9 هرارغك نم تش نم ىلع ىو

 (هلثمىلو لاه مث)
 ةاتفاانيبو د قلموهو « ىتاس> انةنتءاتل لت هركنأ

 ىلادعنماسقاولازاخ سضلا نع اريساةناعركحح»نا

 ةادق نم هلاثت ءانبص لك ىفدبالو وذ_ص نربقوه

 ةادينماملاخ رهدلادبأ ٠ اعافدلا انيأراموعافتاو

 (هلثمىفلو لاف مث)
 قادرا نمو د_عوال » ىديقمالظ نمو اد:هثرر

 ءاضمىأس ولا شارفيف » ضامن ذج انو انقنتعاو
 ءابانم هراوس نع تفصنأ « تااهاسلو هلنعت ناتو
 ءابقرلا "هل نم انيلع ستيل نأريبغ انل سراح هنا
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 فاايمءدادوريدغ كاكادم لزم داؤفىلو دودصلا فاآ

 ش هالبحأ اماب هيابضرو »# هن ىدربام لكم ميم امان

 ىنسوبلالاهباىسنههبوفف * ةحالم ضعي بوةءياوعمسأول
 قشوئوايا!نمامدقىركلاةنس » ىفبويأادئاعءارولوأ

 فهأ دق لكو هسلاونعت ٠ المقءىلجت اذارود بلا لك
 ىف نسا !لكوىل ة-الملال اه * ةبايصلك كمفىدنءتلتنا
 فسم هماعد بع ردبال < ائباا ىدهاوأاف هئسباح تاك

 فصول مامهفو امرا قب * هئ_دسح هيفصاو نفت ىلعو

 ف ارمصت نسحب تا هذ سدي * ىلءىلك ه-.< تفرص دّقاو

 قخوه٠ىلا ومسدت اها حور *ىتلا نسحلاةروصىوهتنععلاف

 فتشوهال_-ىمت ىلءرتتاو < هد غو ىخأ دا

 فرشو كاذبة اف ىفعم * هتيصسدهأش ععسل ا نيمع:ىرال 1

 « فطلب اهتيدأ ةلاسس 20 ىناثب ىدم- نمدعس تخأأب

 فرعتمللامّتفرعو ىراظننمل » امترظنو ىد-الام تعيس

 فرذا ىتعاب راسوأ هيافلك * ىعطقت ىاشحاب اموبرازنا

 فوهذ معن اسنا نءباغتا 5 ىمئو»أ نمو بنذ ىونالام

 دتصوهو هبوب عجاضن مف ل_قامدرةأ نا ىناس رطخ (هلقا هجر ىضترملافيرمشلا لاق)
 هذه وط مالكد_هددروأ هنا م دو هةمرغم ىنعم هناف همسات ىلع ماكس: أف لاسملا كلت ىف اهفس
 سققلا رمال هثالثلا تاس الا

 اعصضمسازلا فرعي نالسقو انتك اينع شسولا دوذت انتي 7
 اعلضملا ىرباسسلا "ىلع ىشرثو * اهنبو قس روأملا نع ىاحت

 اعورألوهلا ىلعمادقمبكنع ٠ تكسمأ عورلاةزهاهتذخأ اذا
 ناك هنا ىعو ف. ارو الايداد أنولو شي ىاعملا باص أ قم_تمنماموق (تبًارلاقو )
 ىوقي ىذلاو مالكدعيلاق مث هبالاغتسشا هنع فاحت تناكا مأو اف.ساهل هّدعاًضءلاحا داق

 ىنسدوفأملاثيدللا نع ىفامتتاهناىعامناو ىن-هملا اذه نعي سيلا[ سمانا ىسفنف
 ضرءناهنأو لما عيطقتو لوثلا قيرفتةاشولا امبدصقي ىتا|تاءاعسااوتامشولا نماهنسو

 ةظفاو لاق مث دحاوءاطغىفاهعمىلاخدا وقاذّمعاو ىهذ ىلع .ةّدو هسحرطتو هلك كلذ نع

 نعفق وتلا ىلوال اف نيدنعملا دحأ ىلع عطقل ا لءادريغب اناني ا نف يفمسللو ثد دعما رص رونأملا

 ْئرهانيبام دلو لاق مم ىلوأ مالك اةداراَن اهرخ 1ىفحر و مالكلا ل اوط هنا مث عطقتلا
 هلوق بطلا ينالدرو أ مث ىنءملا اذهب لن مبيطلا أن يبو سلا

 لزغالو ةاهزعريسغ ب حاد 0 ادن يه ىلاةادف تقرطدقو

 لبقلاالو ىوكشلا. لعب سدو « هعئدب انمقارتنبسب تابف

 اذهىف ىذرلا فيريمثلا هيخالانابنأ ةعقصلا ضا_ قرغتسس ليوطمالكدعب ددوأ ( هنامث)

 نومذملا



 0 2222222252222 بيبا
 ىينم ىلثمو ىءآهمف ضقأل «ىذلا تكن اكلاوهقوح ضقأ ْ

 فرسعسلهاوهي نميسو * هسه:لذابو ىورىوسىلام
 فعست ملاذا ىملاةسخاب » ىتفهمأدقناهب تدضر نلف
 فانملاىدسوو هيماقسلا بوث » ى.تامو ماقملا بط نال
 فندملا ىاقو ىئضألا ىمدجن 2 ىل تئقبأامو ق قب ر ىلع ائطع

 فوسءءاقللاوناف ري_صلاو * لطاملاصولاو قايددولاف

 فرملالايفلا عسب تنب ىروس « عضنالف كملعدس- نملخأل
 فرعي /نمرو بف كو ىف *«ىركلار ازلهلبللا مو لاساو

 فرذااعومدلاب,تصمو ى.ع 5 اهنوفس ضمغ تحن ناورغال

 فقوملالوهتدهاشىونذلا لأ« نم عيدوملا فقومىىرجاعو
 قئالو تدءونالطامو ىلما * هيددق كردل ل-صر نكن لنا

 فءعس بح نملصوكولحي * اهالازعتاىدا كم لاملاف

 فوشنءاذشتاقننمهجولو 5 الدق محلل نا ولا

 ىسطات النأدوأواسهب وءم * ىنط طغت نأ ىحاوحرا للف

 ىكدقىدولهأانك ادان < نمو ىلءأ م بأ ىدول_هأاب

 قولا لنا كلذ ىنافامرك * نزلا نمل تك انني

 فاحأ لوكنت ةاسحريشبى رع قواعسق كت او ,كتام :انخو

 فانا مكمودمي ىرمشمل © اهتيدؤو ىدب فىحور ناول
 فلك رياغب قلخ مكي قلك « اعنصةمىوهلا ف فويسس<ال
 قتخ أ قعتدكىرم-ءاىنح « ىسأ ىنافشاف مكمح تءفخأ
 ىلا فطالا نم أ هندحول #2 هتديأولف ىلع هددعكو

 فدهيافالءلا كسف:تضرع « ىوهلان شرت نمل لوقأدةاو

 ىقطصتنمىوهلا فك سفنلرغ اف« هشمحأ نمىآب لمتقلاتنأ
 ىققو:سمىوهلانءمالملان ا. * اعماطىبولتاطا لوذعلللق

 فنعكلذ دعمت تقئعءاداق * ىوهلاا مطقذو نعت كنع عد

 قتخاردبابتاقل ماثللارفسس « ىجدلا فول نمبمءافانا حرب
 ويكاالهاصوىلاانأف « هلابخ فط ىريغ تك اناو
 قةشأال هب ىف-لت نم لقأب « ىو ىت ب هبلعافقو
 ىمصماك هلأ داكا|مدق #« هب ىقكو قاتلا وهو هاوهو

 فتوأ لو الشم تققول * ىضغاارم ىلع فقاهلاهؤل
 فكنت_.أ لواضرأ هدعضول « اًءطومىدخي ىذرب نمناكوأ
 ىفاعم ىحمن تيصع هيف ثمن هه« ىتب اص رهأ تعطاقى :وهاا ىلغ

 فءضة_لاةوقو عونملازع « ىله-ثمو عوضالا لذ هلام



 انونحل
 1 0 م

 كتوريبجو كت :زعو كئايريكو كلال_-و كل عن وءانيسر وطدهعزننءرخىذلا لروُيو ناملاعلا

 اهات دك رو ربك الا قمءلا اهلج زئاوتاوملا اهل تضغتغاو ضرال هلق تلا

 قئاللل اها تاستسأو اهمك انمب ضرالا اها تكسو لابحلا اها تعضخو رانمتالاوراصلا
 تفرعىذلاكناطلسو امئاطوأ فناريثا اهلتدجو ا امنارجفحابرلا اهل تةفنو اهلك
 تقة.سىتاا قدصلا ل ةءاكبو نيضرالاو و روهدلار هدو ةيلغلا هيل

 هيتسا < ىذلا ك هور وْيو ئث لك تباغىتلا كةملكب كلاساو ةهحرلابهّني ردو مدآ اند اننءال

 كدب ءهيتملكف“ ءانسروط ىلعر «عطىذلا كلدحمبو معا و رواة لسا

 دوثحو نيسدةملاتاوبرب ناراق ل-.جفف كر وهظورعاسف كتءلطنونا ارعنبا كلوسرو

 كاباخ ميهاربا ىلعابيذ تكرابت ماا كناكريبو نيدسملاةكتالملاع وشخو نةداصلا ةكتالملا

 مالسلاهملع ىسيع مف كدفص قصمال تكران ودل | او هلع: اولضدحتة مذ ف مالساا هيلع

 هيلع هللا ىل_ددت كد تكرانو مالنا هملع ومةم فكلنا ارسا بو قع تكرانو
 ىلهت نأالدءواهدصهرت)و هءانماوهدهشن لو كلذ ن ءاذيغاكوهنم وهب ردو هنرتءىقدلا ولو

 تيلصام ل فناكد# لآ اود ىلء محرتو دل آو دم ىلع كرابت ناو دهم ل آو دمت ىلع
 ؟ىثشلك ىل لعتنأو ديرتا1 لاعذ دمحتد_.جكنا هاربا ل "او مسار ىلع تجرتو تكرايو

 لالملا اذا ضرالاو تاوعسلاعب دديأت ناعما ان نانح اب هلل القمم ديرئامرك ذا مث دسم

 اهريسفت عيالي 1 وءاعدلا اذه قي (مهللا) نيجارلام -رأان ماركالاو
 نالفنبتالفن هىل مةناو اذكو اذكيل_هفار دل آو دهم ىلء لص هلو غاهتطابل هالو

 ءؤسئاسلا ةنؤم فك او كقزر لالح نع ٠ ىلع عسوورخأتامز اس تمم - ةتاميدونذنلرةغاو

 ىلاه) ىهتنانيملاعلا برانيمآ يلع: لكبو ريدق ئث لكى لءكناءوسناطاسوءوراجو
 دئردلهأ نم م مهددع 0 دقو نيطامشلاو َناارك ذدنع (فارع ءالاهمكح

 رود اءذهاودهاش مهنا ناب رذأن دمن جئامم لهأن ةحوادلس وز ناورشن دم نم

 سلو مهءقدمهنكمأام هدسو ىلع ميظع عجب ىفةعفد منورباوناك ة ب ردملا لدأ رثك [ث اريك

 ىهتنا سائلا ىدي أ مما !لصتالو نور هظب تقو لكل ب نين سصوأ ةد-او ةسغ كلذ

 * (لافنمردهت)«

 ريطاتدكن ناسناتوصو ه ىوءذابئذلا)تسنأتءافبثذلا ىوع

  (مهضعبلا)«
 مياع تاجولو ريصاو « ٍهانملاقرطلا نم كلا
 حراخاهلاف - اعرذ َه ىضنال ٌكموه_ه عسسو

 *(مهطعمل) ف
 تتفتداؤفلا اهتم « ار ومأتيراذا
 تتان“اسنلانم ٠ اهدحتابلع تق

 م(ضرافلا ناز

 فرع مأ تفرع كادف جور ه ىاتم كنأب ىثدمي ىلق
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 ضورغم موب سشلل عافترالا هيامتدصرت نأب عافترالا ن نمراهناا فدت طخ حار مسا نك

 ةماقتدساىلعاطش لظا | ضرع فصتخم ىلع هب وةملا ضرالا ف ساسقملا لأن نمحيرذو

 هتقانفصينيدلا لالج نيزودب ر فورس ) هن ار اهنا فدصن طخو هذ نيدهلسا هدو لظلا
 بكرلا قءاًةانام بكر لاىلاوكسشت ه» اهرظاوف تلام ىرسلا اهارباذا

 تيعءداذاىذلا مركالا لجالاز ءءالا مظعالا مب عا كوسا, كلأسأىلا مهللا(تاعسلاءاعد)

 ضرالا ب اوبأ قداضم ىلع هب ةيترعداذاو دفنا ةدحرلا اما مسلا باو قلاشم ىلع

 تاومالا ىلع هب تبعد اذاو ترمصت رشم رسل ىلع هب تبعد اذاو تحرفنا حرفلل

 كسول العو تفشكتاةارضلاو ءاسآملا قش ص هبتمعداذاو ترشقنا رول
 هلت ءدخو باقرلا ه4تعدشو هوحولا هل تنءىذلا هوحولا زغأو هودولا مركأ اميركلا

 ضرالا ىلع عقتنأ ءا.هسلا ك ست ىتاا كوي كتفائ نم بوا_ةلاه تل سوو تاوصالا
 كةملاكو ا واكد كعو الو تن ضرالاو تاومسلا كلةو كنذانالا

 ةلظأ اهب تةلخو بئاستلااهيتعندصوتلا كتمكح و ضرالاو تاومسلا اهبَت اخ ىتاا
 ارصيماروكراهتااتاعسو اراممهتلء-وروثلاامتةاخو اكس لبللا تامعب .و الءا|هتلعو

 اهيتةلخوار وب ههه !تلءدو رهقلا امءيتقلخ وءانش ّط سعشأ ات ع و سعشأ انهي تةلشضو

 براغمو قرا ءاها تاءواموجروة دو خب ءاهمواسورب واموحنا ماعخو نك وكلا

 تتس> اف لزانمءاءسلا ىف تردق و حئاسم زاكلف اها تاعدو ىرانو علاطماها تاسجوا

 اربدت كت ءكحي اهتربدوءاصحا كئاسأب اهتيصح اراه رب وص” تةس> آف !هترّوصو ا دريد
 بال اونين ل اددعوتاعاسل اوراس نا ناطلسو لبللا ناطا لاترد دو اهريب دتتنسحأف

 كدبع هياسلكىذلا كلدسمب (مهللا كلأسأو) اد_او ىأ سم سانثلا عسجلا#ي ور تاهو

 ممن قوفنيسورحصلا سا -!قوفزيسدقملا ىم ال_اةيلعنا ارعنبىمومكلوسرو

 سدقملا ىداولا ىفاّءزدوط ل.-ىفوأ ءانسروطىرانلا دوق ةدامشثلا توات فوفرولتلاا

 تاشب تانآ عتب سصم ضرأ ىو : :رصشلا نم نعالا روطااب'اح نءدكرامملا ةعقملاىف

 تدقءوفوسر<«ىبئامتلا اه,تهنصىتلا تاسصنملا قورصلا لمئ ارسسا ىئبل تقرذموبو
 اوربصامهيلع بلا كلك تو رحل لئارسا ىبي تز واجو ةراخ اك ر مغلا بلق قرصا «ام

 هدونجو نوعرذ تقرغاو نيملاهلا ايفتتكصرا.ىتلا اهب راذمو ضرالا قراشممددوأو
 هيتملجت ىذلا كلدسعو مركألا لح الاز ءعالا مظعالا سلظعلا كعسانو ميلا فهبك ايمو

 دصسم ىف لسقنم مالا يلع كلا ميه اربال اوءاننسروطيف مالسلا هملع كملك ىسومل

 ليا تى مال_ىلا هماعْ» نب وقعملو عمتي مالسلا ماع ٌكددص قدمالو فلا

 نيئمؤملاو كتدامش بوقعلو كءاحب نكسالو كقاث. .عم ك1 .اءميهاربالتيفوأو

 ع مالسلا هءلع تارع ئنئنوا رهط ىذلا لدسعو تدحأف كئاممأب نيعادللو كدعوب

 ناطلدوةزبزعتاب انةسيلغل اود ةزعلادعع رصم ضر ىلع تهنر ىذلا ”اياوتامرلا د

 ضرالاوتاوعسلا ىلءامهبت اضفت حا املكيو ةماّلا ةملكلانأشبوةرد- ملا ارعهوةوقلا

 اهبتق ىلا كتءاطةسانوكقاخ عج ىلع اههتئمىتلا كارب وذ رث الاوا.:دلا لهأو

 ل ع

[ 
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 رب بط

 تااقفكدةع”بحلاامةيداما اى ةأ ةاىها نيفراعا| ضعن (لاس) ءاهلاب لست اق لبالا ترغص

 ناو ىروأ «:-دقنا افداافراثلا ن وك اش فن ماكو وكر الئاقدو ىمالف لح

 رمسلاو بركلاعمحرفلاو ريصلا عءرصنااناملعا(ءالقعلا سدنأ ب اكن م) ىراون هةكرت
 (مهضعبلافو) روعالا قملاغم حللاعتريصلا ةعزعحاستفع ءاكملا ضعب (لاه) رسعلا عم
 حرفلا علاطمو دوت حرفلادادت ادن

 «(لاه نمردهقو )«
 نوهي هببه_-صلكو » قعربام حاتةمريصلا
 نورهان كمأارف « ىلا.الا تااطناوريصاف
 نوكيالتاهيه ليقام رابيطماب لت اميرو

 36 رمش لا هنناراج) +

 نيطء«نيطمسّك ادعى مطقاسش » ىلارردلا هد-هام لاهو

 قءعن 10 فذارضموا «اش- دقناكىذلاردااوهتاقذ

 «(ىدفصلا حالصاا)«
 هنمه:مبملاىف تانك 5 ىطهجوىفىف ارطتهزت

 هنسو ةبدو ىف تمعت ٠ ىلال اهد_ه:نمقثال
 ةيادل جهل شرشن نا صادق هدح -وفه.5تامىذلا هضم فن ومأملا ىلع « (ممضعت لخدإ «

 هلا هم-رأ هكحاملوزرالن ءانلوةبو هسيلعغ رقت وهردامرلا هيلع طسو

 تاباودو 31 ةيوجأ اعلا لوقو عمجيال باوج ىزواا نال (نا الام وةباَكْنم 2(

 ضدرملاّتىج لا ةب طاغ م او>و ةجاح ع حاحو تاحاح ىتكب 000

 ناكىذلا الاذكتاكمق دجلا لاةد طاغسكعلاو سلب !مئانللو د - هقا ماقال لاق هتيجأالا

 هابعتراك لا يامناهئامع ترثكلاّةرال طقفةًارمللالة راو ل_-رلللاسّد سو رعلا اذك

 طاع مضلا و يملا خفي ىكطصملا رقفلاهل.علاو

 ه(ىدؤصلاحالصاا) ©

 اًكاهتمءاقلأ ا .عتيدّتَغانا ٠ ىلا ضمضطلانىظر_هدلالزنأدق
 اهرسالك ام طدادزيدوعلاو * قءهيضيذا ىرايطصا فرءعوذد

 م( تسلا خفاوبأ)«
 عمط مهتما اىفاخ ه هنام ىلع لاخأ لمحت
 عدرالا هعّئابط هءفو « د_-اوَولخ هىلاو

 ه (ىليتلازيزعلا دبع نيدهت) «
 هنسعل ل5 ناك اطخ ن ءع ه هلتؤثكانل لادح ىذو

 هذ توا ق كصنلاو 5 هتك ريغب قع ملف

 3 «(موتسل)#
 ِ همفىف لو نمبلقو 5 هبلق ىف لقهد نمناسأ

 1 تحمس و م سم ل ل م ير يم

00 



 بنذ فا أن يرسشعو ىدح اناكلام قل أ املي وان لاس ف مولةناسم جنو موو فاني ريشعو ىدسحا |

 لذبب وهرومأى هءلاعجريخأ نكي نم (روبدزبلاق) هسفتاهيفتن اك قعص عصمت
 ةرايص غاسنال ) مكملا ضءيلاهو) ءام ءامدالا٠ ند هدفت ٌندهد الن هندُد ىف هلالامو ه سفن

 هتمسهل ىذقي ىذا !قد د هلا نأ نم (يضجلا تاء ١١ ناوخالا ةوالجبالا ةاملا

 بوركلاح يومي لم املا ءاقل (لبقو) هرم ومها! لاقعن هحيرخو هرسأب دورمسااَادَمف |

 دحاوىفلاو لظا نا ىلا سانلاسهذب (بتاكلابدأِب اك نم) بول_ةلاحرةيهقارذو
 دءبالا نوكسآلءىلاو رتساا لظا | ىدءوهرخآىلاراهنا | لأ نم وكي لظا !نالكل ذاك سلو

 بر ىأ ب ناجىلا باج نم ءافلطهنالأسف ىعساغاو ءىفلاوزلا ل يقناك 1لاةيالولاوزلا

 | ىأدقاسعأىلاء نتىت ح لاعتهق'لاط عوسرلا»قلاو قرملاب طلاس رشا
 هءلاور انغّتسالا,هعقراو بونذلاب يدق مأرب لاةف كلاس فمك (ىبارعال لهق) عمجرت
 رءاشلالوقرظني

 عقرتامالو بد اننيدالف 5 اشد قيربانا مند عقرت

 عقو امل ها هدب داحو هه هلو هقاث اديها ىنوطف

 *(م ضعملا«

 ةرشاعمدلا/تدكناىلاتبكب » ىوالا جرعنمب ايناون اأو
 قرم هدعبا:_كأ تاقذ « انسب لصاوتلاو ىكمتاتلاقف

 هعقنل_ةميرق نمل رقو هريخك ع نمو كن ”رمشع نإ م ه كنز ريشع (مهضعب لاف

 نو ءدقتمءاناهل ىأ سام في رمش لبر لاب ءان الا انوكيدحلاو فرعشلا(تيكساانبالاقز

 فرشو لوو ذءاءا ل نكي ناو لجرلا فنان ”وكمق مركللاو يسطع ام أو نأ ثلاوةلامنلا ىف
 ه(بار ءالا ضءءل)«

 لؤالو زطم اميرتسمرال ه اةمؤم انلاومأ قيست
 لسد نمهسوءام ىلع الع انسفنأ لاؤ لا ليق ممسن

 «(موضعبل)»
 ءؤاوو هضرأ هيلع تقاضو « هؤامبلق ءرملالام لفاذا
 هوارو مأ هلريسخ هانا امزاحن اكن او ىر ديال حصأو

 هوا اقيدصر روس ل ساعد او « هللخ هيلا قةثيول باعداو
 هو ادع ريثك لذفف سملان م «ةصاصت ىذّ ص الرخت دوءالو

 *(ممطعبل)و
 توبئامادلل سيل ٠ ءانق ايتالاامتا
 تيك ملا هلصبسأ 5 تببك اندلاامغا

 توقمس لسع 53 نع » عراملا هنالك

 توقبلاطا!اهيا * اهنمك فكي دقاو

 اذاو ثننأتلا مزلي لقاسعل اريغل عسملا م انالؤموهو هظفا نم د-اوال عج مسا (لبالا)
 1121077 ا و ب متت
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 و“

 تادهاجلاوتانءاكملاوتاضاب رلاو قد رطل خدنالو ةطرولاهذهىف قمت متى كلانا ف ىلاهت

 ىلاعتو هناصسس هللا همق لاه نم لان املانتف ل سو هيلع هنا ىلمهقتا لوسر اهعرشش ثا تاوافاو

 ةطالاوذ ياض 7 نم كل موال عاندلن «ءانلعو اند عن هةجروأ: 03 , ان داع نماَدللَع

 كلذ بسد :ءدوج وم لكنا ىلاءهت هللا ه-قذو ىبلو ملعملو ةع.قرلا ةهظعلا :رملاو ةفدرشلا

 هتاودوهد_بومىلا هيرظ. هج وو همسمحلا هن رظار هجونغو بو هل نافل مشد بسلا

 نيةقاالا مهريغو مهاك ةفسالةااوءاكسلاو م_مبايسأ وو ىلا ن ورظان مهلكس انا اف ىلاعت
 م-ممفرعمعم ممناف مال_لاو ةالصاا ميلع كن الماوءاماوالاوءامنالاك ىلاعت هللا لهأ نم
 3 سهو نم هولا ظنن مستو وه دو ميلارخ الاةتتجولا نمو رظان سن اان

 هدو-و ناك فو فز ند - -لماكل اوهورخ الا لاو ىرنءىبق ْىتَد_لاَمُم هوجو
 ىلاعتو هناصس هلئاالا ل وع ٠فراعلل سلذ مال مكحان دنءهم كح نافوربغنمادافتسم

 ,دقلاو برلا لش .ءاعمالا عسبجلل عماج مساهللا مسءالاوهىذلا ىمهلالا هجولا نا لع اوَةَتبلا
 ةايمالا عسجلق ةرغَت مهلا مسالاف تاكصلا نما هيفا ةعماملاتاذلاكا اهعيجور وكشلاو

 هيك مح انام هرظناف عما وهو هن هن ٌكاحات اذاق الص اهدها.ثنالكن انهن متدهاشما دنع اظمدت

 رطتب ةمهلالا ءامسالا نم مس ا ىأرظناو ةدهاشملا كل و أةاحانلا كال ه.ضّقتىذلا ماا ارطتاو
 اذاقب لاك هز ودلاىفل |و<اايهنع ريعملا اوهذهتدهاو أك ءطاخىذلا اودمسالا الدف اهلا

 ىااعماب وأى اشاد امك هللا لاه اذاملالا ب-اصوذ ذهاب وأ أ ىصنمابو أ ثاسغايمان هكا. لاق

 ركتبف لكي ىلاعت ىراياا ناههمى ل_مءاورامةر وصلا فل اولا كال ىف اوقواذهيشأ ام و
 ىءموهاذهوراكنالا+ه.نورةمف اهف هوفرعىاةر وصلا ىف مها لوصتست هف.ذوعتيو

 2 مولعلا نمبلطدال نأ ل قاعال عيني و ةيئابرلاتايطاخل او ةاحانم او انههةدهاشملا
 هلا حباتصامناباعلا,كلع ن افىلاتهقابرعل الا كلذ سلو لهنا ثمحهءملقتني و هناذهن

 ردنا ايكو ادن نك نسوا االو مهلا هنسيفام اج ىلا تاقنتا اذان ماقسالاو صا مالا لاعىف

 تذمو هملاعيف هتك رتتنقتنا اذافةاسسملالاعىفمبلا حاتحامما ةسدنهلاب للعلا كلذكو

 ماعلا اهلاقتنا دع سفنلاهكرتن لع لكب لاغتش ةتشالا كلذكو هنمئئاهدنع سل ةدذاس سفنلا
 ل. ىف دهتسلوة يرو رضلا ةجا-حلاهملات تمامالاهد هذ أبال نأ لقاسعلل ىئدنب ةرخآ الا

 اموةرخ الا ناطاوعهلاو هتابل_علا ةمانادلعالا كلذ سلف لَقَدْنا ثم هه«لقتنيام

 ىتااةفئاطاا : نم نوكيالفال_صأ ثركس الف هلزنم ىف هبشك ايف ىشع تح اهتاماق« همضتقي
 مهءاسالل اني ,راستأب ىت + تح كورظ::٠ ناشر تسسا نمي ةوعتاجج راهل ىلكئ امدنعءتااف

 رطل ذم 3 نءعف شكلا لقاسال ئيننف ةرس>اهمظعأ اخ هباوّرقا ادوذرعىتلا ةرودلاىف

 ةواذلا ارك ذأ ن أديرأ تإتسصو ةطورمثملا ُهَقِب رطلا ىلع ة ةوالتاو ةدهاسملاو ةضايرلا قيرطد
 ءافعت قولان ىعاو تقولا كل ذ نم عن« نكساو ئ دعبأ ث بنرتلا ىلعا يذ لكتب امواسهطورمثو
 ىقعلل ناعذالا نءةسانرااور وهظاا بحو بصعتلا مهدبقواوإ_عساماو رك نيذلاءوسلا

 هسفنلابسا.ه ةمصلا نب (ةيونناك ) ىستنا قرفوتلا ىلو ناو هيئامجالا نكمل نا هلميلستلاو

 تاكناهمانأ بف ةنسنو :وهاذاف ةرع نم ىض .ام امون خل لا ا

 ىدحا



 نال

 ىتل اةهلا ىلا نازدملا ىل+ر ىد> ١ لقنت م ةدايزلاوه ط.لنا نم لزنامرا دقو ناسللاو محلا
 اذكوةدح ىلع طخ دوءملاراد_ةمظفدتو لهدعلا متين ىلا ى رخالات شنو اهنزوديرت

 اءواستن او عافترالا فنيناكملا تواغ وهى ابلاف ريثكلا نملماقلا قايم طومهاارادةم

 ةسفصل ا نع ىغت_بيدقو عندما تاع ناو كلذ لمس للا امملا عقو أم تأ تازيثثاو ءاساا لقت قش

 لداعتلا نعأسسأ ءاوسلا ىلع اهيفرطنصرطقناف اهقصتنم نمءاملا اهيف بصي ىتلا ةبومنالاب

 فرعاكل عالاو

 هللا هرسشح ىل رعنينيدلا حم جشلا ىنا دمصأ ا لصاولا فراعلا اهبتك هبات كح ,ذ
 فاما نا راع ارفن مامالا ىلا همم. 0

 اا هدر و هناكرب هلع ضافاو تسلا

 سفنلا تدق ىو دم'اركفلاو 'هلمخملا وعلان م هيهللأ كديأ امو كامل ' ان ضعد ىلع حقو

 لك أب نملجرلاو همت نم لك أ نمنوكت و يهول و دوما ةوالحدجتالامنافاهيديب كن ع

 اولك ”الممر نم ميلا لّزنأ امو لمنال وةاروتلا او ءافأ ممم اولو ىلاعت هللا لاه اكهقوف نم
 تروكت ع حلا ىه:هلماكلا ةئارولا ناىلاعت هللا هقذو ىلو لع.إو مهلجرأ تدتن هو م-4قوذ نم

 انراو نوكمل دم نأ لقاعلا لا ءلل جينس ءاسنال ا ةثرو ءاسأعل او اومضعب نال هوحولا لك

 ةيئاسنالا ةعيسطلا ندح ا ىلاعتدقناهتفو ىاولعدقو ةمهااصقان نوك الوهودولا لكن م

 4 رمق رع علما بدل نأ ةعيولا اعل يتم كلذ تايصرا .ياالا فراعملا نمدله كاع

 أ ناقهركف ناطاس نم هسفنح رسينا اضيأ ليفي و هبر نمهظ هتوف.فاهامصاقتو تان دا

 لقاعلل ىئبةمقهللا دوو لعل فالخ هللا او كلذ سد بولطملا قلع وهذ خآمرلعي ركفلا

 ْن ًاةمهل اىلاسءلل ىف 7 د و ةدهاثملا ثدحح نم ىلاعت هللا ةفر ءمدارأ اذا اركسفلا نعهملق لذ نأ

 نافاهءار و نأ.عمىلعةلادلا ةدهتملاراونالا ى هو لا هللا لاع نما هدنع همقاتنوكيال

 ليلا: روصقنآرةلاوناللاة دو هى ملهأاك ذم ةمسحلال لا ولا ىف ةملقعلا ىناسعملا ل ازين لامذلا

 نمذ>أبنأ ىشالاك اًدنؤم هلعم نوكمالثأ ةمملا اعل قش د دءقلاةروصىنيدلاو

 هولا عاولقرلا هتاق يرسل كت لاتروح الام لكو : الصأرقن

 اذاراكذالا لهأن املءاو نيقيلاو ف كلا ىلع ىلاعتو هناصسهقلان ءالاازعدخ النا ىف

 نأن همظعأو لجأ سهالا نا مهما دة ا لاحىلا ركحذا !مهادأ ىوصقلا ةياغلا اوغاب

 فقةدح لوةءالو نكسيو لةءلا نم هطينأ لاحم نها دوجو هركسفلا ماداقركسفل ا هففقب
 يني ند اف ىلا هت هتا ه.ميامللوبقلا ةةداهاو ىركفلا فرصتلا فا متوق ثء-نمهد نع

 كلذ ىف ةمسش ىلع هناف هم-سكو هر طندمق فار وسأم قربالو دوما تاسقنل ضر هنأ لقاعلل

 وهذا فامو تيكيدقو آر هنا ةن- ك.ف هلنمكناوخا نم هيت غلا ند ىف زرع ادعو
 ناىلحال لملديةعاسلا ىلز يبت ةنسسنيثالثذنمامتدقتع ايل تاق كاك نءهرض- نهدف

 اذهذلوالا لثم نوكياضيأ ىلحالىذلا لها تلقو تمكمذ ىدنعناك امف الخ ىلءىهالا
 هللا ةةرعمىفاعسالو نكسو أع رس, نأركسفااو لّههلا ةبترعفقاولا ىلع لاس !نمو كلوق |



 نقلا
 ا بيبي سل ل بل

 لثس (هنبو) هى تح لاذد او هناف هلل ةعاطز عىل هللا ةمصعم لذن + حرخيلف ناطاسالب
 هللا مّرك لاعفدوويلاناوهشنالو سدشلا|اوريغ ل سو .ءلع هللا ىلص”ىنل الوق نعهنعهّننا ىذر

 هنارحب ررمضو هقاطن عسا دقو ن الام اف لقنيدل اوكا ذ لو هبلعهقنا ىلص لاه اغا هه جو

 ىهتنارام ااموه هاف

 *(مضعبل)»
 الال+ارقفلا سابا فمهامشا ه ةفئاطزملا ب ابق تحته

 نمهفتنأىذلا ل_صفاافرعاف ضرعلا مولعمدلب ف سوثلا يوه: ةنرعم (تدرأاذا)
 ضرعلا مامتنعب وهنبتواغتلا ذو مودل كلذ سهعشلا عافترا ةيامت لعمساو ةنسلال وصف

 لجلاس أر رادمنمائدةيمءاهسلا طسو طخ ىلعتارطنتملاءازحأ نمءردةبّدعو اهلص ىتعأ
 لءوىدملا سر رادمىلافالاو ئمصلاوأ عب رلا عدرلا ف تناك ا ناطرمسلا سأر ناردلا
 وهنةمالءلاا ىلع ةقطاملا نم عف :واقراهنلا طسو ط> ىلءاهعنرر صهامت ددعلاهلا ىنم'اام

 « (ملعملا ني ا) و اهمضوم

 هيراجت ل>الو دوش ثب دح «* هحر اطتد-وو>باهصا|ىفام

 نالثملا اذهىفلصالاو لذلا لال ىماةدا_متىألبالاز انعأ بكر ئاممرم الا اذه(مهلوق)

 ريمأ لوق دنع رسمنا ىف ىضرلا هلافريعبل ازرع بكري اههارجت ىر< نموريسال او دبعلاك في درلا
 نم) ىرمساالاطناورلاالازاسعأ انيكرالاو ءانيطعأن اف قانا ههب وقنا مّركن ئْوملا
 ىأحراشلا لاف اهشك اهنو دتيوطو هملعهنت ان اوضرهلوق ىفديدخا ىفأ نبال( يمنا ح رمش
 دقفرمسالا ل دشك تيوطفالثمنءالا كل: بىلا ناكنمنالاولا# لئءوهوامترصو اهتعطق
 هسفن عاجأ نمناوهو كل ذريغاودارأ مما ىدنعو بذالاو ةرصاخلاا نيبام مشكلاو هنءتام
 لواهنع ىىسفنتءعجأىنا لاه هن اكف هصشك ”المد_ةف عسبشو لك أنمنا اك هكشك ىوطدةذ

 لوك أملا ةفزتماوازن ههج و هللا مْرك هنا ىنارصلا مهمه نب نيدلا لاك نيسشلا لاهو اهقنك |
 هللا ىلص( هنع) ض درعملا هله شدا اهنءهتاتلا مشكلا ىطادا ارق و هلك أن ههسفن عنمىذلا

 مسب صمف ةماهت لاب لا ءاكت انسلسا نم مهاماوقأ ةماملا مول نمسح لاقت هنأ لسو هملع
 لمللانمانهو نوذ_خابو نومودد ونولصي اواكلاقةنول_صيا هتنا"ىتاناولاةرانلاىلا

 الو ك_بةنتىدو نك (فلسلا ضعيلاق) هملعاو.ثو ايدلا نمئش مهل حالاذا اوناكم هنكما
 (تدرأ اذا) كناء-ىفاهتعيضدقو كميصواو ءءضينا مهمولت فمك ءامصو أ سانل ا لعجت
 اهدد-أ قرط همذ كلف هن هضافتغاو ناكم ىلع ناكم دوعص فرعتنأ تدرأو ةانقوارهنءاشنا
 قداضءىفاك نيثنرل اهيفرط ىلع عضتو هلل ما الا نم هريغوأ ساده نم ةحفص لو_هننا
 ةعيقصل !تاخدا نزولا تدرأ اذاذةلاَقُث هذرط ف قءقدط.>اهنمدومعلا عضوم فو بالرطسالا
 لوط نين ىلع هافرطو هم اطسولا قاطىف ةءففصلا نكشلو اعار :ريشءة-جهلوط طمخفف

 ردقب امهنبدعبااو ةهسىفامهت:لكنءاسرد- موَقتلاةباْنَتمَوَعمر امس ةداو لك
 لئاملافلامناو ةلدّدعم ضرالاف معلا ىلع طنا اذان نازملا نا .ىفرظ::تنأو طمللا لوط

 قباطي نأ ىلا ةم_ثمللا سأأر ىلع طمدلا طة نابول هلا ىفةدايزلا ةمك فرءثو اماعلا ىه اهنع

 ملا



 00-0 07 آز ز ز ز ز ز ز ز + ز>|>+ | |<><|>|+ + +ر1111(١1

"4 

 *( وحجتىاهفمالا نالءغ)+«

 مروا ماج ل_# ل ىد.ساننمالا ف كةمغر

 مرا لالس شيغرلا مارح م دام نم كرد هقلذ
 *(سرافئءا)#

 هقملاو ةحيصنلا عج « حصان ةلاقم عا
 هقن ىلعتاةثلا ن هتك -نازد_>او لانا

 اذا لاقل بو هملع هنا ىلص< ىبنلا نعهنعهنلا ىطررةعج لآن غةرارز رع (نفثثيداحأف)

 حاصل عال عفر نا ى وطفءاعدلا بيتس او نانحلا باوبأ وءاعسلا با وبأ تف سوشلا تااز

 «(ىذ لا دمسلا) ©

 هدام لك يع منكن ىع *« ةلملكب عافدل م-كمامأ

 تفاثم الو ادبأ مكقارذل ٠ فساتمال ىل.-ر ناحرالذ

 تملا بارتنملءانالا ضف: » مكسنم اسأب”ىدي نضفن الو
 قتلاوايثللا كل لاوهرممقأ « مون عزائاابلتاللوقأو
 ىءضانلاماوقالا ىلااله> « هةهحوىذلا لمالا ةهرضأب

 *(مهضعملا ©

 عام طوىأ هم مزاا اوعيض 5 موق سحأ نم م حالصلا ب ريشيك

 عاطمري_غلاقملا دبه سر * ديد ريسغ لاقملا عاطخ

 امودتمتالن ادود ,تكحاد و اهوعم قال ضارفمكماع ضرتفا هللانا (جيمنلا ن*)

 مداك»تءجدق(نيفراعلا رض لاق ١ هو ةاكستت الذان. تااهع ديمو ءام شأن نع ءمكل تكسو

 مانالا نءلازتعالاو مانملا هلقو ماعطلا هلقو مالكلا لق عب رأى لاخلا

 *(نونحلا ىلاب شر )*
 عااضالاو اش انبب ىوجافطما « ةرظندعملا ىلع ىلع نم تلت

 عماطملا ءادب تم ىلسمأ كليعت 5 ىرث نا عمطت ىلا ءا:لاقث

 عماد للاب اهترهطامو اهاوس « امم ىرتنيمب ىليل ىرتف.كو

 عماسملاقورخىفاهاوسي د « ىرج دقو ثي دحلا :.نءدتلنو
 (لابعأ) مكن .ااون- مشع ناومكلعاوكي اهعم مما ١ ةظلاخم سانلا اوطلاخ ( عج ملا نم)

 رّودول راي ارّودول (م-«هالك نك) ل ايضا

 املعت ناكبذكلا

 ه (ىسلل)#

 سلم زعأ قوتاا نع * سلاف كلواملا تيحساذا

 سرخأت ِءرخاماذاجرخاو» ىعأتلضداماذالخداو

 نيصاعل اراك :اذا_عمنب ىع (لاهزه برارك ىولاعلا عاتمو هسيك ىف رجاتلا (عاّم)

 ةعاطلاو ةريشعالب زءلاو لامالب غل ادارأ نم (يملان ه) نيا هللا هد ماند_:ءلخفأ
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 احامميقءانلا ىدر وو ىنكس »* ىضغل 'ناكسو ىطو ىتلا ثيح

 1 احا م هب داو تهل: رو ىبرط * هل-- 0 _ طظو فقرأ هلهأو

 احا ل كم 5 هببطونامزلا "لاذ لعاهاو

 احام_س ايبلم مارخلا تعلو مو ماةملاو م زمزبا دق
 الد ك2 تدل رنلا مرلا عشا ._صلا معبر تدفرام

 بالا | يلا اا وهّللا مّرك نيذم .وااربمأ هيتكب اكن م( (ييهنلا نم)

 ا.ه ريمءاو قا نمفلسا-؟ : قدصو هءارح مو هلالح ل- أو هدصتناو نآر هلا لم قو

 مظعو قراغم لئاحاهلكو اهو أ حالاهرخ آواطهبهبشي اهضع:ناف قياما الا نم ىذم
 قيثو طرمشبالا توما نمتالو ترملا د_هدامو توم ارك ذرثك أو قدح ىلعالا هركذتال نا هنئا مسا

 رسلا ىف لمعي لع لكرذ_- اونيملسملاة ةاعلههركي و هسفالهيحاصءاضرب لع لكرذ او
 لعجت الو هن هردتعاو» 0 و اا او ةينالعلا ىف هنما صتسسيو
 لكسانلا ىلع درئالواردحح كلذب كس تهع«ام كب ث دعالو م وهلا لايغل اضرغكلضرع

 مصاوةردقلا د نءزواجتو بضغل ادنءلحاو ظيغلام طك اواله كلذ وكف. لول ذ- 6

 هللا مننمة مهن عيشتالو كيلعهقلااهمعنأة من لك حلصتساو ةبقاعلا كل نكم هلا
 هسقن نم ةمدقت مهل فأن نمؤملا لضفأن ا ءاو كيلع هن هللا :؟امرثأ كيلءنبماو كد

 نم كرذحاوهريخ لرمغل نك. رخؤنامو ةريخ ذل قييريخ نم م3 فنامثناو هاموالهأو

 نيم عاجبابا ماظعلا م نكساو همح اسد دريتهمبحاصلاناف لعركلت "و هنأر لقت

 كاباو كدمعيام ىلءديأر ررصقاو هللا ةءاط ىلع نا اوعالا ”للقوءاةلاوتهلفغلا ل زانمرذ_-او

 تك سل ارطظننتا ارتكحصأو نيغلا ضيراع-و ناطءثاارضا# مناف قاوسالا دعاسةمو

 ليس فا دصاقالا تاولصل ادهشت ىت- ةمج مو: ىفرفا.نالو ركسشلا باوبأ نم كلذ ناف هملع
 عداشو اهاوسام ىلعءلضاخىلاهتهتئاةعاطناف لرومأ لك ىفهننا عطأو هرذعت هى وأ هلا
 نءك_.ءاعابو:كمناكامالااهطاشنواهوذءذ_تو اهرهةنالواهب قذراو ةدايعلا ف كف:

 نم قنا تنأوتوملا كي لزنب نأ كااو اهل دنع اهدهاعتو اهئاشق نم كلَدبال هناف ةذيرفلا
 .ءايحأ بو هللا ىلارفو قلي رمشاابرمشلا ناف قاس ةبحاصمو كاداو امندلا باطف كبر
 باطلا عضاو طارقب (لكتلاو للملا نم) مالسلاو سرلب ادوذج نمدنج هناف بذغلارذاو
 لخدو ىنغلا عمفوملا نمريخرقفاا عمن مالا 0 و رخارالاو لئاوالا لشغبلاف
 تدرف: :اونينل اانرصل اوقأ1ل اوبقلاباياعىتنعأ آثاف ةثالثتناو هلعلاوان لاذ ليلع هباعإ|

 نرش لنوم امر وفن اناللام (لئسو) هايلغدحا 10 اعّمجا اذا نانثالاو لعلا |

 تا 1 يام (لاقو) سنك اذاارامغن روك امرثك أ تديلان اك لاف ءاودللا

 قافاهذا-اناقنةشناث ناك (هنم) اهئاذغىلا ةعزان اهاوهىلا ةعلطتم ةعسطا !نافهضرأ

 ى الوأءر روص شسطارقمد لاة:كلهر روصأ رو هدم ىف - كدب سد لا نيش اردو

 ام كءااهري_هردقي كر عوكل ماا لس ص مم كت "1 4 1| ضعن مالك ملهصصجأ

 قواابدجشتساو بذكلاب تهب تنكل اق سانلا تيلغفيك (فارعال



 اناخا
 | 101150157707777 م 1957127271075 155 سل ا كا 373711 757735 جل هطساح طق جت نطاق

 مون عير ىفاهادحا هٌولَق سانا ثالث هملا لأ (ضو») رفغأ لو لضفن أ نم ىلعن مهتهدع
 ناهّقب رطىلتعك ىف مول نع ىف هغرغن ةءولابهلفسأ فو هعم_دقىرخالاوهسدسىىرخالاو

 ضايحةناقودو ةعولاملاهغرفتامواضو-رشع ةعي_سوهو موبف عسجلا ءواعاملعم_سد

 (دادعالا عمج) راهنلا عست فة ىلتمف تام عس3 ىلع موملا فهن قب لوالا نمهصقن اف
 حاوزالا عم وري_خالا فدن ىف عومتا برضوريخالا ىلع دحاوةدابرب يسطلا مظنلا ىلع

 درفاا ىلع د اوةدابزب رمكعلاو داو ه ءابابمف ريخالا ح وزلا فصن برمضد دارفالا نود

 ريخالا ددعا| فءض ىلع د_> او ةدابزب هم ااونملاتاعب رملا عد جو لل_صاخلا عسب شوريخالا

 كلتعوميبرضبةبلاوتلا تابعك ااعجو دادعالا كلت عومهىف عومجملا ثاث برضو

 ناسنالا ىلع بهصأ ( ئثىأ ميكحلا (نولوسلتس) هسفن فد --اولان م ةيلاوآملادادعالا

 (ميكملا سناجو د ىلع لحجر نعط)هنعيالا عمالكلا ن ء لاسمالاو هسف:بدعةفرعملاقف

 ىدؤغك مسح لعب« تنآو كدنع ىلءب مع ىىسح ميكحلا هللا ةفهبسح ىف

 (ضرافلانا)

 اعاي_صمىرادجت انرف مأ « احال قريبالا قرب ضضوأ
 احامضصءا د 0 تريضفال ل 5 ترفسأ ةماعلا ىلءا كلتمأ

 احاطبّتد وطوأ 50 *« ىملا تغلب ءامبولا يك اراب
 احاسمف هند_عع لانه داو ىلا عفالارالا نامعن تكلسو

 احاسقلا "ا .رأ مأو حّرع * هقرش ن نم نيداعلا نءأبف

 ا مطب الا اداوؤ د_ثناق * ىوللا تامنثلا تاصو اذاق

 احاّدام مكحب ال هترداع « لو قعد رعمال_لازق داو

 احارمس دي ريال تالا 0 ةجر نماماد_ف يك اسأن

 احاور حابرلا ةنذاص ىطروف + ةحم قونملل ٌمشءال_ه

 ااه حازملادةمعدو احم هه كرعه بس ناكن ماب ىدع
 اسال تغلب ال املم قاب ٠ ىذلا الهحفاتشملا لذاعا

 احالفالاو لاءقالا ى رالثأ هى :ر نمةصصن فك سفن تيعنأ

 امارس نوبعلا لت ,ءاسش أ «تند أن ءحرطاو كة مدعرصقا
 اماصالا فاآي امص تأرأ ه» امرذءكصعن لسة قيدصلا تنك

 احالصا ىوهلا فىلق داسفل + درأ لىلاف ىحال_صاتمرنا
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 نقل

 هؤسلاءان 'رقنمةيمذلتافصلا هب ةأسكا او عبطلا ةقراسمىلاهنم

 *(هوقوهودبو' عمةحقن هسلعو نونحلا ىلا ب سذ .اممزو

 املاح ىقان كنمالامخلل_ءل * ةوفع ىلامو ىف بال ىناو

 املا لمللاء م هلا نع ثّدحأ - ىلعا توسنلا نيب نم جرخأو

 *(ىدوسلل] *

 ءانغلا لءنوطةارلانيأف ٠ بص لكل بمملا ىغدقا
 ه(كاصلاىصساوبأ)»

 قذح اوه ىذلا كر دن نأ تدم انا ةعاخصنث هاني تعجاذا

 قرت ثمح قفازرالا اه-هل هب 0 00

 ىمض قزرلاف لضفا ان وكي ثمحو ساو قر زرلاف لهاا نوكي ثدخ
 تاملكلا هذ_ههتالصفف لو. ناكن وط الفأ نا اريلعد وعملا (بتكلا ضعيف تدجو)

 ىلا ع ّرضتنل اهته نم ةفولعمتنأىج ملا ”هلعلا ىلا عرضت ىلعالا حورلا" هل_صتملا ىيدنأ ايران

 ف.اكتاارادو بيكرتاا اعف تمذامةمناسفناا ىتعص ىلع اظفدل لاعذلا لمعلا

 « (ٌضرافلانبا)«
 اهقشكتنا لاسع ناك :وكش « .اهفامابو تسهم ىحتاب

 اهمطلأ املاو م تفرع حرر ٠ اهنرشأامكملا ترطّتنيع ا

 ىكعتمدنكو طق هلع مدنأن |ىنالاقف تءدلا «وزل ل ءنع (تماصلا سحرطسا ليصل

 ديغنب (ثرحلاناك) دسامللا نم مولظجهبشأ املاظ ترأرام (ءاكللا ضءبلاق) مالكا

 نم(روعجدزبلاق) هريغةقثمول عدأ' هللا ن مىدهسالىلا لاف هدلوف هلل .ةذاع افْيئممَنْنا ظ

 نمسانلا(زع عأ)هصةنتنااماو 5 :تنأاما هقضتسيامادحأ ىلعنالاهن ادلب ومع بدعأ

 ااا قير نسأل نب (عقو)مب: دير يظن عيضنم «:ءزع أو ناوخالا با ةكأ ن عزت ع

 يبن افد_هباما ةمش: :لا نيد هلا بنكف امهنب سانلا ىثهوءانسةمفنملا نيد همخأو
 ٌكّماَو ةقمنح ى نم تأ ضاع أو كا نفتالو ىاضفتال هءهللا ىذر نااط لاني ىلع انأو | ا

 ىألثمي ضرالا ت :انوأف لو هلع هللا ىل_صدنتا لور تنب اهنعهللا ىضو ءاوهزلا ةمطاف
 مالو ىملضفلابوحأ ك نافىناضرتت ىح مدقاناذهى لاك ت أر قاذافاعتاريخ كَم تناكل
 || ىلع هرسنت ميكسلا اركذلا فوامهماةمفاتخا اذا ريغ ىلع هيب ضغي اعدبعلا ىلع برلا(ىضري دق |

 ْ هبلوقبن دنع ةقلاخلاوة.سدملا سا قاتشا هارت قش مدارس ةمقدل يزال كلذ

 مدااماونيدعبملانمهنا قو هللا ة_هرنعسلب اذ سبااما ةمدعلاوءامتالا فا امتمثأ|

 نوءنذياةلْسهللا قانا وذ مول(تب دحلاىف) ىدهوه_ءاعتاتف هب ردا ءةج امش هسفلقف|

 بواذلا نمرش وقام مكيلعتةختاو.لذتلول(ثيدحلا ىف) م-رارومغلاوههنا مهارفغيف

 فاسد يار نع (ءامحالا نمءاحرلا باك ىف ف) ب يلا لاه هالو سزانوهامو لمقأ

 فتهفا دبأ كصعاال قد ىنعصعا ب درا, تاقو مزغلملا ف تق ةقوذةلظمةريطمتل تناكو "هلل ظ

 اذافكلذن بلطي نينمؤلل نايم ركحر :.هعلا كللدلاعإ نلايقبلاو مىلنفت اه
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 اناس م

 تاهو تول اهنم مطعأْان اذا توتا الا اهنمكل نكي ل كلا هاك ا.:دلا تناكول مدآ نبا أ
 نب | هنء هللا ىذر نا عني نام ءىلوامل (ءا.الا نمإ المأ نسم كل انف كري ىلع اهباسح

 هلناكورذ وأ هنعأطااو هنوني لد ءاعهشا ىصهشال ومو باص أ هان ا امهنء هللا ىذر سا. :

 لوي مس و «بلع هللا ىلصءقنا ل |وسر تءع« هذعهللا يذر رد دولأ لاف سارعنبا همئاعف ةيددص

 سانااوهق 'رءمويليضفلا تي آر (نيفراعلا ضء:لاف) هنعمتلا دعا ةيالو ىلو اذا لج رلاّنا

 ءامعسلا ىلا هسأر عذ رب رغت سعشأا تداك اذا تح ةنيازالا ىلكشلا »اك ىيوهو نوعدي

 6 نيسامتلا ضءفدرو) سائلا عمباقأ !مثترغغنا ول ًاوساولاف وهم ىلع ءاضدأف

 بنذيمبوت مبني رااح الامأار و ةَءْنيب اوال ثاكه نا ىلا عتدل ورب دعو

 اكيامهءلعّناف ةيوتا!بادالا قاغتو حن ”اهاكباوبأةبنامت ةنمللّنا (دوهسمنبا) بوت

 نملجرب فوت |لاقذ هن الخ مايأاجاح كلا دمعءنب ماش مدق (ءامدسالا نم) قاغيال هبالكو م
 ةنشاحب لهن علش هيلعلخ دامإف ىفاملا س واطي أذ نيعباتلا نة لاك اونافتدق ل .ةف ةياصصلا

 لاقو هنازان رم 5-5 نكلوهنكت « مو كماعمال_سلالاق لد نيمو |ة سهاد هباعل_سيإلو هطاشب

 لاو تغطصام ل كلج ئزا امس واطابل اهو اديدئابضغ ماشه بذغفماشهابتأ ا

 مو نيئموملا ة سعاد ”ىلعل#.مقولو ىطاسب ةيسئادج كلمن تدل لافو هيضغدادز أف تل

 كطاسةم_ثاح ىلعن عل اًامأس واط لاّةذ ماشها,تنأ فبكت تاقو قازابتساجو ا ماك

 لت كلوقامأو كلذإ ا ل ,ءلابر ىدينيب ا وهات اف

 ْناَفَى :ك :0كلوقام آوبذك اناتدركن كت عادي ضار سان! لكر مدا ذ نينمؤمل اة ىلع

 امأو بواىنأ اذيتدتلاةفهءادعأ ىنكو ىسدعان ها دواداىلاقذ هعأم ءاوأ ىب مس ىلاهثهللا

 تدرأ اذا لوب ههبو دقن امزركبلاطى أن ب ىلع نيم ا قا اا تداحكاوقأ]
 لاق ئظعماشهلاةذمامقموقهاوحو سال رولا راقناةرانلا لهأ نمل جد ىلارظنتنأ

 ل الئلاك تامخح 0 ههسو هللا مّركِب أ اطل نب ىلع نيئمؤملا اريمأن م تدعم سواط

 ئأىلاداه: هلا ى صه !(لق)بر» و مات مهتمعر ىف لدعبال ار« لكخ دة لاب ءااكبراقعو
 مهدأن بيها ارباتنأر (ةشسمعنب ناةسلاق )ىلاعت هللا, سنالا ىلا لاف ةولالا مكب تضفأ ئذ
 نم . دب رة اذهالا ىشنعب ت انمتام لام: ناسارخ تكسرت هارب اءتاقف ماسلا ل امج ف

 قءاشرلا قهاش

 «(ةلزعلا ىف مهضعما)*

 دمك نممذ مهالب مث « مواساو سائلا دس نم

 دعنالاو برقالا هش وب 2 اضاع ةد-ولاب راصو

 نم ةساا ىف ىلقةحار تدصأى ذالاةؤكَن اوخاس اال ءالام ىئاقرلا (شاورةالقو)

 عصااذا وى ربهيضولخا لاقو هيحرفالمةملسءالاى ًاراذا (ليضفلاناكو) ىتجاسه د دع

 هسأر عضودق باكو سلاج وها ذافراني دنب كلامىلا(لجرءاجنو) سانلاءاّما ةهاركعسرتسا

 ءوسلا سداح نمريخ تودوىذؤدالو رمضنالا ذه ابهعد لا ةفهدر طأ تبهذف لاق هنبكحر ىلع

 :راغاازه و ره شالو د لاس نت دش لاف سانلا ن ل زتمت نأ كلام( معضعبل لءقف)



 ناراث

 هعب سكول هتنارح ان'نم(مهمالكن م)ة دمج هلي وطة دمصقب ىذرلا في رمثلا هانرو نسما

 دامقلا ساسء ركحفلا ةدهاح سفنو ةدهاسنممدالا هللا دمءام لازال هعدر سخن لو

 قلاخلا طت-نيبناكن ليو ةجاملالذو سفنلازءنيب نكن اليو داسق:الارسعمئالاو
 بهأىف ٍبائذبر شناديال نم سلاال بررالا لاومالانةقلعتم لام الا قولخلاةتاهذو
 مومعلاب م ار ر اهناك ةعافرنعمدفتةءقربر حاجدروصفروقصو حاعت

 رمدقنايندلاةيودأ نزتالفل_.-اهاناكناو نءزةالفاهل هلمحالو ةس'انلاكَساناذا

 ضع لاق) عقوّال ثرح نم عقوام بئاوئلا رمد اههوعنسل ىنبال اههسسنو ا نع

 ناوخالاعمالا ناولئاروض- بءطبال هللادو هل و هتئا مسا كماعط شرفأ (بار ءالا

 نمرظنادها زلال ل اةفهل امعةرثكد اه لا ضع ىلا ل ر (اكش) تالك [تعنمذاك أبر

 اموبهات افذياد ىلع هشأي ناك لجرل(نيرع رعسنب | لاق ىلزخم ىلا هلو هللا ىلع هقزر سدا متمناك

 ! ورفع ءازقأ نب ريسنب ا لا ذا معيفاهتنؤ م ”ىلعتذن_ثادقلاةف كدباديتاعفامال>ار

 تود ىتح هعدصت الف فورءملا ىلعر دقت ةتنأ لاف بئاصملا م طعام ام (ناورشولا لكس ) كَ

 عزةفدعر توص مسف هتفالخ مانأ كالا دبع ني نابلس عماقناو و زولادعنب رعناك )

 لاف)هباذعتوص فدكف ه:جرتو ماذهر ع 1لاةفل-ر مدقم ىلءءهردص عضوو هنمناملس

 دقف من تلق ناو ترفك دةفال تاق نا كنالت تكسافهتلا فانت لهك|لمقاذا (نيفراعلا ضمد

 لخدي ل هام منءهللا ىذر نيس نب ىلع لاق ةبصصلا بادآب اك ىف( امحالا نم .رتبذك
 متافاويهذالاقذال ل .ةفنذ ارم 2 نءدير اه وتمذ آف هسكوأ <. .أك قمدي د ا

 ىففاهم_هطد>اذىلاوخا ع نماخأ ةمّالا مقلالىفا (ىفا ارادملا ناملس ون لاق 9) تاوخاب

 هللاقنْكَمْفا ران اديرأ ىلا هلل اقذ سدقاا تدب ب , وهو (مدهدأنميهاربا ىلا لب رءاج)

 فالتخا(ناع) كقدص ىبعأ مب هاربا لا ةفاللاف كنم كد .ثابللم آن وك أنأىلءميه اربا
 ق-بءالاذلتسي اهبةزب زب رغ همق رملي ناقد ةوهتكرح ل وأ ىف 00 5 قالا

 ةنولملا بامملا نم دووهالا ذاذلَّم_ا كلذدعيهمف روظ مهام تتالازتاس 7 رو

 ةاب٠ .زلاةذ| كلذ دعب فر يظر هيعيهتسل ل وللأ عم مسست ةهرافااباودلا ب وكرو

 نم رئاكشا ادة نلاوءام اذا تا ددعب هضرواظ م اهلاعا وسامر 3 :هنمدخاو لزتملاوءاسنلاب

 راشأب نارا اهذ_هىلاواشدا !تاذارخ 1 اذ_هودالوالا وعامتالاون اوءالانرخافتلاو لاما

 كلادنم عن الارخافتوةلي ذووهاو بعلابتدلا: امااامغا لئاق نمزع وةبىلاعتو هناحس

 حورلا عيورتوهنادابعفئاظويمايتل اول ةبحلاو هنم بر او ىلاهتهللا معا اة ارهظنتدقنف

 هال بلاطنا امواهيننيكمهملان هبحعتو ةةباسلاتاذالا عسج اهعمر ةص_سف هناياثع

 ةذانم كدب ةمحلاو ةفر هلا بح اص كلذك الشم زوحلا,بعللاب ىبدلاةذا نمل ك!لاملاو
 تاذللا تاكو اذلاوادة_فملا تاكالو كلذىلاهلودوب ىهتناو لامللاو هاما بلاطاا

 بتكلا هيتءاجام ىلع ىتش عاوفأ ىلع ةنللا تاذا تناك مرجال سانلا ف اصأ فالتخ ا. ةفلتخم
 ١ اهنممهلاجي قلي ام فص لكل طعمل ميل هللا تاوم٠دد عئاربتل ارباب يتم تقطنوةن واينبلا

 ةيواممسلاب 1 ضعيف (درو) واهل ادعأ سان ااو نوَرف معدلا عب نس لك ناف



 انانازإ

 اماخهلانومتشت » مكنأي (ناعف
 هللاقت طل ذخآنينمؤملاريمأ لاقفمهار ددمف سيكبءاهةفلا ضعبل افلا ضعيرعأ)

 باع نم. هلال ةادساح ندريخ كءوست ةثيس (نيفراعلا ضعن مالك ن 5 سكلا عب طةقءاذلا

 كّنعن مو عوشل !كيلق ةنمىلبههئاس::أ ضءنملا (هيهللا حوأامم) انك كدت
 دحعاول رئاطلا كان .نحاموءوماديرفادمحو اذدلا فنكه ت2 بور قىفافىانو عومدلا
 لهللا هملع نا ذافر هلا فار طأ نهلك ايو نومعلا|*أم ن نمىوربةالفلا ضرأب لظب ىذلا

 نمههجو هللا مّرك (نينمؤملاربمأ مالكن م) هيرباساندمساو ريطا نم اًساكتساءدحو ىوآ
 ضعي لاق ةعاطل اعلا ةمدصعملا لذ ن نم لوكيل ةريثعربخ نمةرثكلاو لامرتغن ى ةلادارأ

 هنييام لص نم مكن امر ريغ ن امرا نوقولخم مما مكق داخأ ىلع مالو اوهركتال ) مكلا

 سس ارقونأ) سانلا نيب وهنيامدتا لص ىلعقهللا نيبو

 اههاكىب مو ماالا امر -2 5 ةحاحسفنلا ف ناوك_ثأ هللا ىلا

 بيطلاونأ)
 لغاكرو رسالوب وثيامم ٠ صااخ ذي ذاانخ نام: را مص

 (بااغبدحم)
 فوحربناكق يدصماةغاوأ * دس-ىوذءادعأةنامئالول
 ىدالو ىلاماها تاذيالوأ 95 اهلاطم ايندلا ىلا تءطخ 1

 (مهدعل)
 رمشلانيبةيوعأ « مسهواءواواع نمان
 رقبلاالا رودي س-كبلو بالود ر_هدلا

 غلب ةياَكَلافرهدلادير فو ةغاليلا فنامزلاد-وأ لاله نب مهارباوه (ىناصاا قصساونأ)
 هرهورهدإاؤاسقادو لئاس 9 اري لا ءافللنا ةمدخف نيعستلا

 مالسالا ىلع ءازغلاهدوار قاف الاى درك ذرامو قارعلاءارعشه-دمو هرمث وهريخ > سالو

 مسأن ا ةراذولار ادم ناطل لاا هيلع ضرع وسيف "هلمسو لكب كلذيلا اولموو ةهلمس لكي

 ر ودياظة-نآر هاا طوع + ونا دمر مادص ىلع مدهدغاب ود ةرمشع ن بح نيملسملا رشاعب ناكو

 تدك ةدد هصقفراشأ كلذىلا او هرعك نمز ىف هنمالا,ىنرأ هيام 0 هنا كفقرط ىلع

 هدعد وفاكلاب هبط اخ نكن أد نهد دود فال اردن وهم د [ه«راط وست بحاصأ ىلا اهب

 اهتاس أ نخ ءافكالا هل نم
 ىضاغمبدذملا فو بايكاارمصع ىحاصم هارأ ذا ىف امع

  ىحاص ةسمسشلاعم ناكو اش 0 قاخىتس ناكىناوغلا نمأ

 نةناصلا اكو 9 اع شتيو زالت مالا مك وموشي ناكو دمقو لقعاو هرعرخ 1ىفلزعو

 قة لاق)حدملا,بحاضصلا مد وهو مملابرادلأ دعب ىلعءدهعت وهليصقتيو بحلادشأ همح

 ناكس>امدلاّناقاساو لاصلا وبحاساا نيبو مضفالافلتشا رصف ( "ىازاتفتلا

 هنباذكودرفكى ل+ةنكششستامو دعب نو نيماقملانبو صؤيامبتكي ناصلاودي رب بنكي
 ايس 00 بل ا ا 2 ببيت 7_ -__تتت22:2----



 ةقن

 لاكيشا ةئدهىلءام_عفاسفغلا تقوزير ينل ا نم يرانا هولا ناك 2 اوما ملع - لاسر
 هبيسو كاذر غلا هبرم ناك ااميرموأا ربدةسمبقثااناكنا ا اريد سم قءاب روَمْدلا

 قارشالا ةمكح ح مثىف(ةمالعلا لاق )هلع عالطالادارا ئماهمجاريلفةباهتلا فروك ذم
 نمسا رعي ركقلا وتو قالخالا بيز تدبر هدا يطتلاي م تاولعا

 2 ةرشاذا مهقار ارو ملهقالخا ابنهتانمنا ىزالالانا اننا هيت

 جاارشلا ابيت ديو قئاتر ءالظأا لاوقالاو رات لاعالا اوم 0

 ْناىهو ةعجمولالضا نيبلطسمو ةحمهةي رطانيلسمت مهما دقأ تحت ااو مما ذاربد

 علطب ا ممتسرامع واهروصنودءامشالا ىفاعم وقح اهيفدارهاوطظأ اراكناو روصلالرتةمكملا

 رهاوظواهتاعع ةطس مرودا!نأ لا. 0 رطخيإد اهرهاوظ نود مالا قناة ىلع
 : هتلاو اونظاك ل معلاكرئال ل ملا ةل-ال 0 ةقدشلا ع نأواهقئاقحن ءةشخمءاميشالا

 نءفئاوطلا دعيأ مهناف ناوذأ ودمو ريح طم كر 2

 ثادربلاىلا موءابطسنأت-نافىلاثلاامأت ةرب رم م-ولنيدناعملا رهظاو ةد_.ةعءاكمملا

 كاهل أد قف الغل نا سن دو مقمفر لمالانا(ممضعب لا

 (يبانونج)

 00 5 ا

 (مهضعبل)
 قعلململانم_واادوذا * ىتال ىداق ى يلا للعأ

 ىقلا نمل -ةأالنكساو ه٠ ىجرال كلمونأ لءأو

 ام عطق:ىنامأو قيددل داحو سيدحلا ة-زاممثالثىفلاقف ايئدلا ةذلام (كار ءال لفرز

 (مزاح أ نيا) كمانأ
 اسناةدسولابشسراو « اسفنةّمالا نع بط

 اسلفةرب_هلا لعىو ع. دحأ انييلعام
 (فا ارولاد ومش

 اوراد شوقا ىلعو» انيدسانالاو روظأ

 اورازو .اوخحح هلو ه اوءاصو اوله ةلو

 اوراطا شدد مهاو ه ايرثلا قرف ال_عول
 اهيلا منك ةياّك ىفاهنئاخ لجروملا اهرعش نفر عشا | ةددج ةصصق أ ها عسا (ناك)

 اصقنت انوعنو » لسكر انيأردت

 اصعهفكىف سمأ 3-0 مكب كَ انانآو

 اسرفقانلعب .« ىنذلا عمرو



 اضئفل

 ةيلطث عضو توبكنعلافةءوسوما تباوثلا دا عافترام هءافترا لعسافةرامسلا دحأ
 و*حووربلا ةقطنم نمةرام_لا عافترا ل.مىلعاف تارطمةملا نم هعافةرا لم ىلع تباثلا'

 هنمدعتو قفالا لعتقولا علاطعضت نأ وربلا باطق عافترأ (ةعرعم) را.ساا َكلْذَد رد
 ددعلا ه.لا ى.عتنملا زعل ا :رطنقملا عاشترا صةنتمث ىلاوداا فال_-> ىلءنيهتىلا

 قعاواحر قتأسا العز (رظن) ىت منا تقول ا كلذ وريأابطق عافترا قايلافزيءست

 اناضشكى آر اذا هنأ هن داع نءوبدالا«ىسب كاتلتااهط نَرَغ

 (لوصالاٍباَمْن مىلوالاعمان) حزعزهءا نحاذيه ل>رلا لاقن كلدذب نأ ه-سف: كلل

 لم ها عا نءلصف:و د ةطقث با ىلع يملك حاس 8 , وازك ةبواز فد نأ ديرت

 ةيوازلا فصت هوو“ رالطاو عالضألا ىواسنالا ر زهد ثاثءهملع مرتو زهد لدنو دا

 0 ىار اًيوازفرطاءلانةبواستم راه راد ىثلث عال مان الد ءالذو

 قفقن اف. 5 دا ىلعزعل (رخآه جو باكا عماشو) سددلقا ماك ى مناءاندرأامكلذو

 عاه راد ىااثمىئذطا لصنو طر ىلع طاقم عده ردلهنو عا لثمرا لهو

 ىتلثمىواست مزلمف ئاثلثملا ىواتم) ١ ةيوازو عاسا ىجلضاةيواسم | ةيوازو را اءاعلض
 عالضاف ط ه طك ىواستف نيب وا سنا نيبرعشملا طاقسا دعب امهماقيلر طه حاط د

 ىسهتن اهاندراامءالذو كلذك !«هاياو زةهريظن لكذيو استم صاطا طال

 (موضعبل)
 تنءاذهمولاولاهولالاىف © اومممىلا-لاذعلارطنامل

 تفالب نهل شعل ن م عمل نم * هلذدعتا_كاالا ضرفنام

 (مهضعبل)
 برَقلا هن داع نمر#_صبال كد - هب ىلع

 بالا هه نمل 5 رع ىلعءىرشالو

 باقلا لرمدبا دقق نيعاا كرت ملاذا

 الو ةثْرحمةلو.ةمةداسع لكذف اًهلطماموع ةلو.قملاو ةئرحللاةدامعل نيب نا ىلا (ممضعب بهد)

 0 رذامئرزحاف ءازجالاو لوةاانيب مزالتلا مدعي داحو سكح»ء

 ليس عمو هرب 3 لاوس (لوالا) هو>و اولدت_ساوباوثلا هل- عث ىلءبنرتبام لو.ةملاو

 نملة ىلاعت هلوق (ىناثلا) اهيدعالا نالعفب ا ا الا ىلعوامهاع

 اهعب رواهةصنواهتاثل.ةءاماةالصاا ن مناثيدحلا (ثلاثلا) رخ ٠ الا نءلةنب لوامهد>ا

 مزالتاامدعىطعي وهو لامع آلا لو.قبءاعدلا ىلعنو« ع سانلا نأ( عدجارلا) ثيد_لا

 موضعي فاكت دقو ةنْر عساها ةدامعن ا عمْنشتملا نمهللا ل.ةّامغا ىلاعت هلوق(سماشلا)
 نمقادلاو مانريغن احنا (فوسكلا)شدخن ءواضالاعهوسول! هذهن ءبا اوكا ىف

 بقثلل لباقمز اوممطس ىلا ريد مقمض بت” ىفذفانلا اهنمحررامللاهوضااف اءلاله سهلا
 هنصردتسملا نا عمهرشاو او روشل !لئاوأ الو هضدب فس ادقو رهقااءوضسدلو املالهن وكف

 قل ناك اورد: دل ضان لأ عام همك قنا“ نءذشناذ' ىلالهلاوحالا ىف

 رمقلاءوضسلوةرق
 ممثلا ىفاذكع لا

 و رهلو



 نارس

 نءةخل ف ملا سوةئلانافهنودب و ةد:اءرو ساو ا لاوعّسا ىلع بةرتناع رةفاضالاكلتو

 عمةيقارتدهاكملاوةئدبلاى وهلا ضعب فاَدوَقن تلاها نةش اروءادهاشتا ع رناديالا

 هنث'داف هملكنالو هلع نت تاكو ةيراج ىو عب (بارعالا ضعبناك) ها تيةبام سفنلا
 هيلا تنافؤمرهسفو ه.ترزالهف كح هفانادق هنااهل لف :انيلا ركنا نا ىوولا

 دثناف كلاح فيك تلاقو بابلا ةداضعب تضرقو

 لغش انا كد :و"ىلع 5 تفطعت قام_سلاى ىءىبدااو

 لصولا عفارال زيدل صوب تداجو 9 اهني وى توملا ضامحو تذا

 ىشواقلا ف(رسّيرلا ثاالاف)ىلاعت لنا هجر تاموءاذءصلا سنت ورمسحت ةرظناهيلارطن م

 ا الو ركل تالا باع ”ص+خا فقلخو مدقلا عيرممت

 ىلعدا.ةعالا نمد:ثيزا با ءمواةما 'هل.ثملا لدرلا ةهدداضلا ةهدلل | ىلا وه ىشم اىدل

 مالكلا اذه حرش ىف ىثرقلا حراشا لاف ما ودلال دمعمف لقنلل هل .ثالا لدرلا لالقةسال هتهج

 لجرلا تان نمديالو لاقتنالادارب ثء-اهع-ضوو نيلجرلا ىدحا عقرب ساما ىثملانا

 اذااماهتهج دضىلا ندب| | ل.عناوديال نيل-رلا ىدحا عفر دن و امصةنم واقي نكمل ى ءرخالا

 ريعقتو بنامحلا كلذ ةوسدضولا لعل اهعال ملا كلذ دف اناف لم مس - ىاجد»> اانعفر

 قمبوتلا الن الدملامو اةّدمف ةعوفر ا ل-رلا ةهخ ا وللا

 لحر لك عفر دنع هم شم ةلاح ىف لمع هنديناقص+خالا اذه هلدّعْف ن مكالذلو هءاصتن !ىلعنذملا

 تع لشمال ةناكاذا لمشثملا ةهجدضىلالمملا مزلء منال وةي نأ لت اةاواهتو-ةذىل

 لاصفنا ل .كملا ناكلب كلذكن كيلا ااماو الثمةم-ث للا فرطكءدار ناب هتكرح نوكنال
 اهب .هبةهلل اكل: ىلا ايلا لمءهعفر نم مزلب امنا هناف لج رلا ىف هتكرح نك-ةىتس قاما نع

 نأ هنأ .اوحو "هليزملا ةوب ىلا دشن ل .ءامناموعدملا مسلس ناف نينءاعدلا ىد_> !!نازاول5

 نوكمامنا !َعلازا لاح ف نكلو اهلي زم اةوج ىلا ل هيام اهنا كال ةماعدلا ةلاز اد_عيىلدملا
 لّقُملا لوزب ىتس قام لا نمزس عفرد هب نوكست ءامناةلازالا هذهنال ةهللا كالتدضملا لمملا

 ةماعدلان ا اولوةننا مكسأ سدلو موب _ضرحلا م لا لكل مشل ةمزلي ولوزتف ةماعدلا ن

 ٌكلذك سدا ىشا ادل:عل-ج .رلا عفر فلادللا ل األ الثمر ناب كلذ نو دياهتااز ا نكعدق

 اا نجأض عب عفر شل علب ذ 0 ارلاءل_ضعلا صاب عفت رئامنا لبرلا نال
 ٍباَكَلا عماسلاف ىْئرَدْا مالك ها لجرلا كإتةهسدضوملا هلممم راب كلذو ثديلا
 ,ىقت نأ ف رهاظ شا مالك ن اف سئرلا جشلا مالك ىلع قط ةمريغح راشاا اذهمالك

 نافع رص حراشا ااذ_همالكو هلا !لجرلا ةهلسةداذملا ةهذسا ىلا لدملا بجوب صخالا
 نكماثاو هبال همالكر آىلاءاذ ىلعهل ل دو "هل كلا لح رادع لما بع .وب كلذ

 ىنح ةدوملا فنورفا-س ناو حالا لاب ريال (زتسعملا نيب هللا دبع مالك 9 ل أتلف هيشوخ

 حتامنلادوذو تابقاو رادلا هب تنآهطاو رابسستلا ىمءاوتتا ااهوغلب اذافدَعَتلا اوغلمب

 نءزوا («ءالكن هو)قلخلا سالءاوءزنو ظفضلا:دةعاول-و رئامضلااءابش تذماو

 موق: ةفرعم (تدرااذا) اةيار لوفءءاجر نمذختا ىح اعيرطرارقالا نمل ب) بئذم
 دكوح



 7 (ننلول

 (مهضعيل)

 مك اهقارمغىفأب بلقلاو « مك ارك ذب باقا'لاعا
 ماا « اك َمنبو ىلق مالح

 مك ايرب باقا١ حور « ائاايصأاعب راذبحاب

 ةكمسأاب بتاملا ىيلبلهالا لكشلا ل خادىلعالا اغلا باعق ا( س املا نمريشكم هوتي ام 30
 باطقامناو لطانم موناذهو قيقا ط و ىف هنأو برغلا دنءىسرلا ساذو لال :ناتاسل

 ادممح رص دقو بالا ندب ند ناكوكخده يك اوك "هل نمىذلا سوقا ةبد ىلع لدعملا

 بأ اوكلا برقا تكاوكلار وص يحاص قردلا نجرلا د_دعلضاقلا لاق نفل اةذباوج
 اممهن الث ةهم_كذز ا سفننم هيك اوكو رغصالاب ذلا بكوك ىلا عشا !بطقااىلا
 تلاشاارد هلا نمرئذلا فرط ىلءوهورونالا هاو ثلاثلاوىنانلاو لوتالا ىهو .١ ذ ىلع
 بذل نانا ن اذللا نانثالا هندي ىلع .طةسسم عبره ىلعةسبرالاو عسارلا ن«نايقابااو
 ! برغلاورونا عباسااو سذاسلا اههوامؤل نامااتلا نانثالا و س.الئاو عدارلا امو خا
 : نيد-ةرقلاعدرملا ىلعنيذللا نيريذلا ىعسو ىرف-دلاّس رست تاس هلا لعةعيندلا ىلا

 نيدق رفا |نةرونالا بردو هبتلا كرات ا ىذا اونو ىدللا تالا ط ىلع ىذلاري هاو

 سوولطب هرذدقو ةروصلا نم سدا ني ذةرفا ا ةماق سا ىلع همه ى> 21 نكوكس فلنا اودو

 بنذلا فرط ىلعىذلا بكوكلاب بكوكلا اذهل هتيو ع.دارل ردقلا نمةروصلا راشد اهو
 ناسوةلا طاعادقو لوالارط للا رمد وقتل ءاضبأ شد وةنوفة.ةش بكا كن هرط س١

 اهاسو فب طق! نوكي ىلا ىسرلا ساهغب اهلا ينشت سافل | مذ دكمسأ 31ج هد عطل:
 ىهتن ا ىدا ىلاراط سا نمسىكوك ب رقاد_:ءةنامااضوقل  ةيدح ىلعر امم !ل د عمباطقو

 سعاذكو كالئالا ةنارد و لاردالاة.امئنموسوملا هي ق4 .٠القلا هلاه كل ١لئهوةمالك

 دا هرئاعر كردملا نال اًءاطم س اولا قروصلا عام طا (ني.فارشالاو ةقحر ك1 داقنلا نم 5

 ناوةروطاان]دش_-3سةالاْث ان ملاددأمو اولا فامذالاب رحل الردم ومواد

 لص نكن العهر وصراذ ةءامنأ قع فقرا ادم اعام لعق رملان هرغسما تناك

 عابطلا م 8س :2ل- تماذكو لالدتسالا»ال ةدهاثاايئثلارادقملارد انال ل ظايور ادق م

 رب "6عةزوضا اقرب هنالوراظنلا تاما «فالتخ اراه: هدول اعقاومف الد نالت ارا قةروصلا

 4 ارااىع قيال ثم دعبل ءا3ناك انعرو اهتءةرودل|ىذ ده: بسك : ارا قع

 |هذو-و٠ ىه لذ نام ْقالَةتََم ىضأ. .داهلا 1 رااروضو ةءلاس1تاروصا !ىفمهدنعوللاو

 لاق نه دها-ثت رمل اولا الاعو من مالاق جامحااو مانشلا درا نيب طسوتةرخآ اعف

 ْ د_مه أ عرذا ةلفاللا ىف :بئز1اىلاعملا طافش اوركت او لاكن اوكا ماكر هاما أو

 ناكواف ه-ارعب هرحكصذت,ناةلق ذي ماا أ بالف 1مءائشرك ذتىفاعظع ادهجناسنالا
 سنا ىف ةظو ة# مغ دن ءىلاعملا لودي د ثلا مدفلا عم دعب اغا هندي و5 ضعبىف !ظوفم
 دادعتسا ةلفن اذان قلعتي نااوزوب مثتا درا ىف ةظودحم تاءلكنلا نأ مةيوامسلا ةعبطنملا
 ردا اىلاةم_ سلا سفنلا همقا ها ةفاضا مهادنع كاردالا هَق.َة-و ةنازالا فا متداةدسا ّْ



 ' و كم ع ول ج حج يو ص دمج وص صوص مج وعسل هس د مص مم م مع دلسمو و ان حسع م بل مسك

 ضني

 تفانآ الو قرط تضرعأن او «٠ ةسهوءاس- قرطأ تضرع ناو
 ته نيد ىتم_هانهلا ىف تعم « هؤام“ قاذو افاصواردبلا ىه

 تاجتذا تنطوأقرطو ىبلقو + ادوعارذلاقماهلزانم
 ٠ تيلقمارغلابقشنلاهمعد « امىلل_بق تناكى ا. -١ةمعئم

 قوق-ث شسعأنأالا سدعلا نم « ىر الو ميعنلا هل ١ ذ ىل داع الو

 ىدبحأع ؛ردول الأن أم تحس, *« ىدعامو ىلاح هللا ليس ىفالا

 الج رتل دا مكسرشاخ * مك د:ءىضءد وهو ىدأ اون متذخأ

 تاك ضءلا ه-ئيع نمتاةحاول © قاع لكىوقادجو مكب تادتحو
 قيزؤر نورعلا د حترذ تف ىهرأانالو كذلا لاله لاك
 تلق قولا ةرثك ىف ترحرومأ 5 ال رادار ترحاولاوو

 ى-هحو قوفامد ىمدىرك ىرق * ىركلا فج فد سلا فمضا ترش

 ' ةينثلاو ىوط ىذ ىلسس ءاوس « انمضوءاثءانبفاوالو
 ىفقر فّرعملاب ىدنعء لداعت * ههق ول "ىلع تنض امو تنمو

 تمأو ترشأ نأالا ناكسعامو » ادا نحس, لن اك دعت لف تدمع

 تو تءابايلالا ىلوأ ٍبولق « اهلا ىلا نا ةيمكحصالأ
 ٠ ةبدهرشو هو اءاةثلاقيرب 8 امسانلىد_هاكنماءانقلا درب

 كيو لاثلا ال تقامن كاجح ه روا< ىللق نا لقا جولو *

 ةكب ا قرو تدشناتصنأت ىداؤف « تدالو اتربْثيدهتساام كالولو
 تنغأدوهلا نع تن ذادوعلاىلع ه» هذهو للا ىدها ىردهْلاذف

 تاطىامرم نود ءامدنممحسصو ه ةرطن كل ئمىدملا لاطد قو مورا
 - ةفطعلال سك :ءالط كلطل «* دص نع كلامأ كد نع كلاما

 تيمكص ا.ستدعه_فمتالا نع « هماشل نتودملا لامحم لاج

 «  قريشععطق تشعءام قدبحو * ىرشاعملصو دف
 قدر ىامنراو ىل_ةءوىلام_ك « درا دعت عيرأ ن نع فد_ءبأو

 ىشحو سنالان ءذا ى ذو ريالابو © الثا ىلا نوكسيف اطوأ دهب ىلذ

 «  ىوشريغةمهشىملواحي ٠ اهانفالخالا اانا :

 قولكس انلبخو ىم 2-4 ىرب ل اهناك كيلع 008 هلذلب 5

 0 قيمت ءرتذانج اناحو 5 افصل اعبر تييبرلا فصلا, قس

 قومه نطومو 1 ”ل-.قو 5 فر , امقوسوىلامآميخع 5

 ىقنحو ىران برقلاو اهد_عنف ه اهرك ذسنأ لنك سنا لز اسم
 تعا ىدسا مكتح ا ىرهد مه !ىردع « مصسنا يمد مرصنا ىريصمقأ !ىتارغ

 » يقعوا تةةيئاقإلا' ازرعىد.كصاب وهىدعسمتدااةنأأ ده ىداحابو

 3 ىثامدب ماعلا ذهع طفح ىلع « ىقننمدهامملا ل1: ىلع مالدس

 (مو6ظجلا)
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 رفغتس لوة:كلذ دنعف ةمصعملاةوالح هتقدأ 5 ةعاطا املأ مسحلا قيذتن أ (سداسااو )ديد
 ف (ىزارلا مامالا لاف ) ةمكملا نئارطاهلاوغتافنا دلال قاكةبولقلا ناهسنو هللا

 نءنادلوتيامهو ثدطلامدو ملا نم قولختن ا الا نا نيطنم مكةاخ ىذااو» ىلاغت هلوق

 قلاخلافةذ اوي تناك اف ةيتابثوأ ةناوي-اماةيذغالاو هي هةدعالا» نمداوتياسامدلاو مدلا

 ةيذغالا نم قول ناسنالاف ةمئابتن وكت نأ قيف ناسسنالا داو فلا. اكن اومملا كاذدإو
 رخاو أ نم( جيهنلا نم)نيطلا ن ءادإوةءاضي ا وهنوكمف نيطلا نءةدل اوتماها كّشالو ةيئابنلا
 كيلا نمت السنا دةلو كبراغ ىلع كل بخ! داي عدلي اف م نب لمس ىلا ب بتكىذلاباكلا

 نبأ كّدبعا دعمهتررغنيذلا نورقلا ني كءوح ادم. نم باهذلات ينس اركان قل

 اصدضش ننكحوإهللاو دوعللا نيمايضمو رو.ملانئاهر هاه كفرا مهتنتفنيذلا م الا

 ين دا او رغدابعىف هللا دو دس كملع تقال امس>ابلا# و امنع

 : ساسأالو ْي اذنو كللذأالهللاوذ قعيبرغا# الا دراوم مهتدرو أو فاتلاىلا هتلسأ لولو

 0 ةضاير ىسف:نضورالا يف ىثتساال انيعهللا او يىلدوةّمو كل

 | ةعرفم سه اهنعم بضن امن يهكسحص ىتاة من ءدالو ام حام ممل عب: و ام هوعطم هلع تر دق

 ا ا ل لا نءةضينرلا عبيتوكريتفامعر نهةعاسلا ْى 2-00 !

 || ةعرملاةعاسلاو ”لماهلا ةمهلا,ةلواطتملا ني:-_سلادعب ىدتقا اذا هنمعاذا تَرَ مجهيف
 ىركلااذا يخاهشت لدالا ف ترعهو اهسؤباهنم تكرعو اهَض هرذاومرأ تَدُأ سفن بوط

 نعتناتو م هدا فو ع مور بارع ةومقاوهقك نت ددوو اهدي |[ اماغ

 ها ميو ذمهرافغتسا لوطا تعشتتو موهافئ مهبدركذيتمهمدو مهبو:بموعجاضم
 عيل هقدقنا هجر يطراقلا نبع عينا ىرخسلا ةيئابل إن (

 تيهني- ىدكلالاذاذم ايف « ىتيح "ال ايص لق امصلاب من *

 ترف ة برذعل !ناريج ثيداحا 5 ةيدغد وفلل تر سأف ترمس 5

 قدوم لمهأن مدع هديا ع امالمد ةلاد_وعلاىنركحأل

 :ييرالك اهراوك أنمكراومد قتلا كرات راو "ال ارح ارحاز انأ

 ةوحَو مان تمخىفاسف تءحو « امضضم ذو تدعو ناري ناكل

 ىتتيوسل اقئاس ىوز-هلانوزح « اضراعمضيرعلا بكن نءتيكدو
 تلاحم ”هللح نعل _ سف علسب »* عليوط نءادذ تسع تاناب تنيانو

 .٠ ق.م وعما رعتام « اغلمويرثلا لاذ حرعو 0 «

 « 0 تشبة صسىلعش ىلع « ةئينض ملل كيتاهنبب ىلأ
 تاثتذا اناماأ تنثنإ انيلا ه ايظااو ةنسالانيب ةبعحت 2

 «  ىمهموىلتنيدرب لب ريسم « اماهنرادعلا عا ةعنم 5

 «  قينعىينمصيخرلاذو « ىتلاىلعيتذااانملاخخنت 0 ف
 تنويذاتفو نكءاى وهلا عرمشب » ىند تردهذا نجلا فتردغامو

 ترب مقا ئربدال تءسكأ ناو ه تولت دءوناو تاوأ تدءوأ ىتم
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 دو ادمل_ةقو تول اطكإ و هتومت هم مالا ١ هملع لد وهشل (اهتلانو) لل. ارسا ىف ةاضق رامخا

 رمش ىجن هبفو مح الماوا مهريغوناسيل ودود كمراب ا همق“لولم ا ل

 ىهب و هيفءامعشا(اهاوأ)ةريخالا ىمستراةسأةعبرأ (مئااثلاةسرملا) 07

 تيملا ب ءارخ همك ذيمالنا | هماعء امرا( | ,ينانو)نيرباصللة راسو عقو!ءراذناو ل. ارس

 حو ًايرامخاوةزومرمد .كلفو ٌةدعسط مكح هيفرك ذب ل يقزا (اهتلانو) رمدم ىلا طودهل ١و

 رظ.:لاىلا ةراشاواهريغو دارحو لزالزب تارا ذناهف ١ ارقسرمدعءانتا (اهعبارو) حوحامو

 00 اعز مادام 5 رو ةوموهت وألا عالتباو مالباا هملع نم ذولةومسرت رمش او

 بسن ران(لوالا) ارفسرسشعدأ ىهو ستكلان م (ةعبا لل مالبلاهملعرضتللا
 (اهئاانوز ةمعدأو تابلط هاك روم نو. خو ةثامدو دريم نه (اه.:نانو) مهريغو طابسالا

 (اهسماشو )عال هملع نام بس نع ةمم ران ا(اهعاو) دو)ةيمالكث حام هديذو ب ولأ ةصق

 لةعلاو سفنااةيطا# ىف مالا هنطناهلسلةن اريعرت اد .(اهسداسو) اكل رابخا

 ةبقاب ءأاةملقملاتاذلا كالت ىلع شمل ايف مالسلا هملعناملسا ةمككلا عماج ى دي( وعباس و١

 ءايمرالخاوذلا ىيدي(اهتمان و)هةمتقرو مااو ىلا هةهلل ا مب مظتو ةذاغلا همها تاذللا اريقدتو

 ريشدرأ كلمهذ (اهعد انو) وا تالاقمسجهبفمالسل اهملع

 (رشعىداحلا) روشناار ثعبأ !لاجو تاما مزج فت ه٠ .ةمالساا هش علال ادإ (اه «رمشأعو)

 سفالانا (ملعا) ها هواي و تدمل ا ىلا ىلا ايرضر أن مموقلا دوعةفصهمق مالا هيلعرب زعل

 باغبأمو هرظن نسي بلا لع فاتوران ” الاوذ هنأالا ةمحماران'آ انمقوشأاو فوالاو

 هرودق رهشتساولاسلا ىهتنمىلا بيغلا بج ءارو نم علطُتلا هماع باغاذاف هتقو ىف هملع

 ةلاخلا هذ_هىعستف هلا حاهوهف بع زئاو باطلا ىلا بلقلا تعبنا لالا هتكىلءعالطالا نم
 نءلداحوهامب روض !ةدهإ مو نرّءلانجرفلا هملع بلغاذاو بئاغرهأ ىلا ةفاضالاداوش

 هكرديلام ىلا ت ذا هريغ فو ثكملاريضالسا لالا ةعلاطم ىلع اروصةمهرظنناكو فشكلا
 ءانغتمالاو زعل تافصولا هرظن اكن اواسن اهراثدتسا ىعسف ظ- الباع بلة ارمشدتس ادعب
 هذهواذوخهللأت ىعسفراعشتسالا اذ مبهيلقل أ :دعبلاو لاوزلاناكما رطتوتالابملا مدعو
 مك دن دنع ته نامهرلا ضعتل تاق(كراب ملا نب هللا د .ءلاه ) ها تاظ -. اللاهذعاةعناتلاوحالا

 نردتح ق دبع مو ف(داعرلانضعبح رخاء ددع موبل اكلتبف نخيل اعتدنا ىصعنال ءو لاف :

 لثعد» اىلاعت هللزي ”نتاملاقننوتيِزتي سانلا او ةمءهل هده لدعم ولا اذه لثمىف جرذتأهل لدقف

 اممعيرذج عومج ىوا بهملا 2< ىتلا تاعب رملا برقأ نيب وهن لضفا اف (عب ص لك) هدعاط

 من باك نم) امهيرذعومج يوابسهبلا هقوف ىتلاتاعبرملا برقأ نيب وهذ لضُلااو
 رافغتسالاامىردت كم ك لكن هنا :ارفغتسأ هرمضح لاق لادا لاقت هو هنا مركمنا (ةغالبلا
 ىناشلاو ىضمام لعمدناا (اهل وأ) تاعمد مس ىلع عقا اومءاوهونييلعلا .ة-ردرافغتسالا

 هناصس لنا قلت ىح مهقوة- نيةولخما ىلا ىدوتنا (بلاث ااو) ادباهملادوعل رت ىعمزعلا

 نا(سماهلاو) اهق-ىدْؤتف اهتعضةضي رذلكىلا دمعت نأ (عسارلاو) ةعمشتا سبل سامأأ
 ملامهنيأشتب ومظعلاندلللا قصاب ىتحنارسالاب هدف تدهسلاب تدنئذلا للا لادمعت

 كنرلوع
 .؟ '؟



 مها

 رفولارفوالقىذرعرشيملاذا * هروذو شنأ لاما ىءاحامو

 ركذلا ىحام ناسنالا تيلو «» هركذكلالءامرتس>ان توم اوه
 رسعهنءوبامولا هدرامكسح 5 ةلدع ىدرلا عسفدفف ريخال و

 رق_كلارضلاو ضسلااو اما! كلو « هنوفرعتىذلا نعطلاف تشعناف

 رمعلا مسقتاومانالاتاطناو ترم ديالنانالاق تمَناَو

 رديلادقتفءالظلا ل_ءالافو « اهتم اذا بوق ىنركذ دس
 رفصلا قةنولريةلاولغب ناك امو كانازتكا اتددسامىريغدسولو
 ريقااوأنيلاعلا نود رب_صلااما * اذن ط_بونال سان ! ندفو
 رمل اهلي اند [يطظخ نانو 6 اذنك وفتاه قانملعن 1

 || ضعبعمس) ها ظافلالاة لرب ىناعملا ةةئارةدمجديذع هلي وط ىهواهنم هنرتخا ام رخ !اذ#ه
 ءال: الا (مهمالكنمد) ةيواقماهالىوتستنذالاقفاست ا يا امكلا ٍ

 : نءاررمذ لق لقاعل اًةوادع (مههالكن هوز ن نا منودأ لماكن ونعع

 تءسناو هئمهتد_د نم لأق الاح سا: !اًاوسا نم (*اكتللا صعبا لق) قمالا ةقادص

 لاقفبهطلاو عمل اذهملدقو هبردقمترمدقو هينمأ 5

 هدو سفنلا ىنهتشتا_عرصقو 37 همهداز نمهتناقاخ بهتأو

 (هد)
 ماسحالااهدارهىفتمعت ٠ اراكسوفالاتناكاذاو

 (هلئامردهت)

 نشاف لهالز ه الأنا اونامزلا نا

 نك اوسنماكت « اكّرصضملاهب وطقل

 داهزلا ضدنا( ىع)ت و ىىت-بودال نو بوت تحن دوعن أدب ديرنال ند (مزاح .ونأ لاق )

 كءمنمءنيب مه :رد| | اذه لدم كلاةفد ربك ةداص-ههد .وقو ناطلسب ان ىلع فةاو ل-ر مل ارظت

 (ةاروالا) ها ةكسلاريغىلعب رم هنا اذهايلا ف ارضاحداهزلا ضعن ناكو انههفةنتتنأو
 مالا! ام_ميلع ف سوت ىلا مد نم رراتلاو قلخلاهدبه.ةرك ذب (لقالارفسلا) رافسأ ةسخ
 لاله مال_لا هءلعىسومي دوهظو ل.ئارسا لني: رص !ماددسا هسف (ىلاثلا ارفسلا)

 هيفركذي(ثلاثلارغساا) ىلاءتهقا مالكم وقل ا عامءورمشعلا تاماكلا لوْرتو هم .وقو نوعءرف ||

 لاو>أو ملء ضرالا يةنوموقلاددعهفركذي (عسارلارفسا١) الاحجانيبارقلا ميظعت
 (سماةنارلا)مامغلاوىول لاو نملار اخ او مأشلا ىلا مال! !هملع ىءوم اهثهن ىتاا لسرلا
 نو درة .نوازقلاو نوذانرلاو مالا هيلع عشوبة فالخو نوره ةافوو ماكحالا ضعب هيفركذي

 ناكرشم عدت نط نواقا وع شوب و نور»و ىءومريغرح !ءأم ًاءاسنأ ةوش لولا دومأ'ة ةمقب نع

 ةاروتلا(ىلوالا) ة.رملا بتاع ةعب رأ ىلع مهمات ع قعر اروتلا رافسأة ىلا اهنوف وةدضيو
 همفرك ذ ذيمالسلا هملع عشوءل(اولقأ )لوالا اهنومسبر افسأ ةعبرأ(ةي ناثلاةمترملا)اهان رد

 هقماكملار دس حت لد (اهيان) ةعرقلاناهتهسقو دالبلا هحتفو موب ةيراحتو نملا عاسفترا



 مع« ع

 حارفنالا ناك هياهنلاريغىلا 3س بح دولف دال ارتو نممظعأ ةبرفنملارثوذا هل نم

 همالكرتا ذهني رصاج نيب روص هنأ عم ىش مانا اريغنملوطا ىهانتملاطلناو رج طنب

 (1) ةطقننمدوعحارخا ىنكي لب ثلثملا سر ىلا .جاحال هنآب مالعالا ضع هدلع ضرتعاو
 نمر روك ذملادبسا اذا ارطث ضارغءالا اذه ىف باكلا عماش و هرخآى لا ناهربا!اقوسن و( > )ىلا

 هنامثا ىلعل ب وهةلازوحال ىداس لكشي هنايثا نكميباط» لكن ار رةندقو ةسدزهلا لهأ

 وهو ىلوالاةلاقملا نمل والا لكشل اوه عالضالا ىواستملا ثلثملا م روح اللا لكشلاب

 ثلثملا مسرو هريثك لاكشأ ىلع فوقوخ درومسعلا جاوش امو ةمسدنهلا نلاطملا لجأ نم

 بحاصو كا مسر ىلءليوعتلا ىلع ءايلاوهاذ_عق اهتمد_حاو عالضالاىوا تملا

 ثحيىف فيرلا دءسل | ىقحنالاه) لاهم لاف لاما ةنقمق- ىلعاعلطم نكي ملا مل ضارتعالا

 ةةبرط ىلءاميفرك ددق ههجو هللا مرك ىلع اراك ةعماجاور فلا (فقاوملاحرشنم ءرلعلا

 هدلو نمثوفو ,رهملاة مالا ن إ[حجؤرلاعلا ضار ةناىلاث د ىتلاثداوأل1فو وراالع

 هللا ىضراض ,رلا ىس ومن ىلع ه نك ىذلادهعلال اومق باك قوامهب نومكح وام منوفرعي

 نأالاد_هعل اةبالو كنمتيلف كلان آه رعنملامانقو ة-نم تفرعدق كنا نومأملا ىلا اممنع

 ىلا هيفنوب#نني فورحلا لسع نم بيصةيراغمانعراشمبو يال هنأ ىلءنالدي ةعمادجاورغملا

 كد -د نم حب ردكم هنأ تععمورصم ولم ىلا نصرلاب همفريش أ امظن مأشلا, تي ًاروت بلا لهأ

 ىهتنانيباكلا
 «(ىلادهلا س ارفوب أ مالا) *

 صمأالو كماع ىبن ىوهالاما 5 ربصلا كوش عمالا ىصع كارأ

 سهل عاذبال ىلثمّنكلو » ةعوأ ىدنعو قام ثمانأ ىلب

 ريكللا هقئالخ نماءمدتالذأو « ىوهلا ديتطسب ىناوضأ لمالا اذا

 ركفلاو ةبابصا | هتك ذأ ى ةاذا هي ىكئاوج نيب راشلا ءىضت داكت

 رطقةلالزئالفاناثطءتءاذا « هنود توملاو ل_صولاب للعم

 رفةاولهأ نمت ارادنأىرأو قاطو رت روت تودي

 رهئاوءاملا ك_.-الولىاناو مهناو لاوهىف ىلها تبراسو
 ركن هلاح ىلع ىلهىتفل لهو » ةلع ىفو تنأ نءىئائاسست
 رثكم هو مسمي تلاه كا تق « ىوهلااهاءاثوتءاثناك تقف

 رص هي تقاءامىديزأو » قشاعل ىدع زعءالثا تنَمأف

 رديهلا ىلا ىفا نا نيءلااذا « ةحارىلىرأالىكىمأت ءاقو

 رذعلا ىلو هيىزحتال يذلا اهل» اهمكحو نامزلا مكح ىلات دوف

 رزشلارظناااهلازرنىلاريثك «* ةنوغع لكحال ازم-اىناو

 رسفلاو بئذلا عيشي تح بغسأو ه انقااو ضسلاىوررت يداد طاق

 رحل اوان ىدرلاناهيملع تعلط »+ 4: عسى ةكلرادبرابو

 رهناو عقاربلا تدر ذ اعزه 5 هتكلم تح ل_.لناثددر ىحو

 امو



 يا

 ل 00 ال١ كال ذامو إبلا ةدارالا دّرعم هءاستك اوهعارتخا هنكعالال صاح نكي اذ
 قشع ا غراشلا ل وةكوةلا1-1 كالت لوص- ا دصاقه ملا قتخأو ماعتطلا ئ مشان اعيشلا
 0 وو ال-_.موئثىلا باق افرض باستك اىلاقيرطاللي ىبلةي ةمظعأ [وةنادجلاو
 قفاوملا ضرغا ةناجاهمل ا لل.ةوهدضقتو لعذاا ىلا ثه.فتاغا س ةنلا نا هيايسأ ب استك ادالا

 ددماو حاكتنلاةوئابماعبلغاذاف لاودحالا نما يلع بلغيامو اهداقتعا يد اهل الملا

 ناوسسفنةوهمنل !ءاضق  ىلء الا نكعال ىل.داولا دصق ىلع ةءقاوملا نكمع الدملا نيفتلا ناو

 ارضتودلاماظاغلال اذه ىناعمارطغخىلاعتهلا ىلا ةدرقداؤلا باطاو سلا لهفأ هنا ايلات
 لقاعلاةرصمتف لع ندريخ رمل ةينلسو هملعهلا ىل_.الوةرمسر عظي اذه ندل اوقأةةلامخ فاسهل

 ةواذغلا ف لوخدلائثرسب أ (اكدملا ضءمالكن م ىسهتن اق.ؤوتلا ”ىلوهللاوةراشالا همفكت

 قوفك عفر نم هناث كنا لءافءوس ادحأ كل دذءكسلج رك ذاذااهتمحو درعا يشن غصأو
 كناسان: نخاف كادكو ثم.متااذا ةطئل ست سهاو رتاج اطلس سال 'لغأ هقثاف كردق
 ومن د#تلاق اها وهو هسا رلاىدبالنمةسلا ةسااجلا مرك أ هنديفاعقثوت ساو
 ند نوال ن نم فرطظةارادملا كرت اهاغ قوه نالو ةبنايولا تتار قتال ا و

 قدمت>١تاوف الحلاق ّدصتال ةةعقددتالف هلوقلمةرالن نم هلل الذ ك فرعي نأ ل. قلد رصق

 ىلعامتشأ ةلوشرالرمةو؛رفطالا بير_هلابرضنهعمجوأ بنرقااءاننج نْعلا
 كريغد.ىفامل ضرع نالذلا هرب تاك ناش هس دع ناك نسق العلا نانا هل طل

 اههيديأ ىلعفنينثا نيد فأن 7 ل 0

 مالكلا نم رخممانثلا تاجارلاو ئاصملا اذيأن ل هان [هططصا اذادك ال_ه

 هقوف: نمىداعنمو كمدع مه تءهذ هيو د ن 1 نهقر طرمسلا ف ةودرلا رقانملا

 قوعدت ٌلاقزو بضغنمتلاديعانقلادبعاي(نومأللجرحاص) مدن )هم ىداع ن مو بلغ

 ىهتنا هيلع مئأو هتباس ىضقو نودأملا تكس همسايدتلاو ءدن نحن لجرلا لاتف يهاب

 «(ىدفصلا حالصلا لاق) «

 ماهقملارادبتاووأك لع « تليقأناواندلا هذهام
 ماسواياثملا فرص هيداد ءاقبلاايقماسال ماسق

 ناك ذم هضم من *وذط سانلا محو ىرغملا مس ءاقلاوأ تاما ةنابننب (ممحرلا دعب د لاق )
 ىارمس ذخأف كدفاو رثك دكا اننا ثلا قمن رق ىفاعملا ن نماء مدقب ناك أم
 كدت

 نانءأ كل ىصضأ موملاو * ىضم اف كلن مناك دق
 ىلناخنع نع اماو 9 نسم نع ن-<عالوفءلاو

 (ى١) طخ( !) ةطقننمح رفع (ةهجىف ىهانتالال! عاذتما ىلع ىدنقرمسل ادمسسلا ناهرب)
 لكبر عدلشالا راجل درت م-ربو ( ا ) طخهنم ل صفي ىهانتملاريغلا
 نم لكف طخ ىهانتااريغلا ( ى |) ظنعف ةضورفملا ةهانتملاريغلا طاقثلا نم لكو ( ع) نيب

 مظعأ هع ا ةماظعأر مق( ىرع رد> 2 !)اباو ز صو ةج رقت مزتو طوطخلا كلت



 مالسااايندلا ىلعف 5 اذه ٌلئاف 5

 *(ل اًمةرخ كمدجأ)#

 هريضتحمب و هيدا نع 5 فادوب ايدلاامنا

 هزئاقعاينالا تلو .٠ فلدوبأ ىلواذاف

 نأدقتعا نف ةرسطلا داقتعان هريد_ةللدبف أ الوىأ اراابرم أ ئال (ءالقعلا سين اباَك نم 0
 ةريسطلا نميولخيالق هنأ ملءاولهجدقفارو دةءناءفدإوءاشقنا درب بار غءسعئوأةرةراوخ

 هانملغسأرل اووحرب روهفهتبلط نعءاضقا اهدصوهت داراف ريدا هما هن ةضراع نماسمسالدحأ

 هتايخرذعةريدطلا ىل_هءاجرلا هنا .وأءاضقلاهقاعاذاو برقأ هلا ف :وإلاو لمي و باغأ
 َنناَنظور غافلا نمسلني وما دقالان ءرحأ دعب نمريطتاذاو مف هنلمشمو هللا ةردقن ءلفغو

 اماو دصق هل عيالو ىهسدل سحب الفةداع ككل درع هرم ةّروسم همفةربعلاّن او درطم هم سال

 هداعس ىلعالب وعتو هلابقانةقهمادقال ةريطلا للقو عفءاضقلاهةذاو و ريداقملا هتدعاسنم

 ةسللا اد ما دقالاب مسغلا نالاعيتمالا د :وعبالوا رهاظالانوؤيالو ووخ هالو فوخ د هءالف
 اهب مزمل ىتنيف لابقالا تاراما نساه-ار طاو رابدالا تام ن نمةريطلا تباضت مالا عم

 ناطمشلل لءعالو ن امرها عد دارذو ةيبقنا عاود ىرتلا صراسودستو نءعفرنهينأ ىلبو

 :راطة دبا قزرد عبلين أ اذقدا لسمو هتلانةضرا و هئاز ءضةنىاناطاس

 قهضراعن ا لّةلو عنمناهبايسض ارو ىطعأ نا هلاباةثاو هما ءى ضملف بسكر اناو

 مهللا لقمافريطت ر .لاف لهو هيلعهللا ىل مهقلا وسر نءىورامم هو اهيف هاش وأ بير ةريطلا

 (مسشللا دم سنع) هتئادالاةوقالو لو-الو تنأالاَت ”اسسلا عفديالوتنأالا تار اقبال

 هللا اخ امو عع نا. داّس « ناكلام اه.« ىبحي وال سعت هم .ذ تدلطمول نمام لو هيلعهقلا ىلص

 (نينراعلا ضه»لاق) ىسولاو رثك اميري ىنكولقامنا مكب ,رىلا اوله سانلا اهيأ نيلمثلا الأ

 نبابتك) هسجاز ةنق دداوصتاننملعبو لمْ ضرع همعنئ اخ لعج ىلاعت هللا نا

 ةعصاهد' افملع- نمو هيلمؤمل4ح .ونننموأي|ليق نأ ازرخ نم ىب_س- هطخب هرتفد ىلع (دي رد

 (هطاياضيأ هيلعو) هيف عمطلا

 روءالا هيلاغنالن هىلا هه رودصلا هيؤضنام ضف

 فسأي إةموصخ نع ضرع أن م ايلا, ىذر نمو»نودلاب ىذارلا (ءاكسملا ضعن مالكن م)
 دهعتب ملاذا ةبصصلا لوطفنيح لكمَدَدر ومما ديو ةمبصأ | لوط ىلءلكشال اهكحرت ىلع
 سبل مارق ةع هرمز مالك- !ا”هلَعي سل اجلا ىفزعلا هب ربهم ىلعرب_ثبال لقاعلا:ّد دولا تسرد
 ةينلاعأ اقفدكأ [كاو ةغلالانمولقلا باصجأ 1 ذامل هادا (عمسدق) نع ه-ولا اما

 هلع نيريخرملا و تابنلا,لاسمالاا من ارمشبلا دم_بلاقاك «ةحلئاطال اهنودي لمعلا ناو

 هللاىلاةدر ةسردأوأهلناىلا ةدرق سا هس ودتوأ هديستدنعةوقن ا نيكسملا اذه نظف

 سنن ثب دسحو ناسا كي رت ذاع |تاويهوسنااوهءرطاش ىلع ظافلالاه>_هىئعمار طش

 نضتلا تاعبنا ةنلااقا لزم عكلذ عجب ءةنلاورطاخملار طاخ نملا-ةّتناور كحنوأ

 ثاعبنالا اذهوالجآ اماوالجاعام!|متءغيو اهضرغم خام لعف ىلا اووجوو اهلصواهذاطعناو
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 | رغل اودي ىت> ةداجالا هل هن اك ىلاعت هنالهتاذ صو هئاه» ارئاس نود ركلا هناصسلاقامغا 7
 ضعسىلاهت هلا هجر نيدلا ماطتانالوم قةحلا لضافلا دا ص نارهاظلاو ىسبتنا مب ركلامرك
 نءىلع قالا كهمالكن ءذخأي ام اريثكو هو هرمصع ىلع مد مم هناف ريما اذه هوهريسأفتلا

 دوعسمنبانا(نيذراعلا تانصونيصخل ابان م) ىستن ارومالا قئاق جلع هللاو كلذ عسنت
 رن نمالا ها دنيدىذالسالنامز سانلا ىلعزمتأ.ل لس ,و هيلعهللا ىلصوهللا ل اوسرلاق لاق

 لثتولاذالاق نامزلا كاذ ىمواولاه هلابشا بلع ا اكحر ىل ارح نمو قهاش ىلا هاش نم
 جاوزلابان سعت تسلا هنن لوسراباولاف ةيوزعلا تل كلذ دنعف لوز عهتنا ىصاهءالا هشيعملا
 دي ىلعك الهفناوبأ هل نك ناهي وأدب ىلعل لا كالهف نامزلا كلذ ناكاذا نكسلو ىلب لاف

 لوسرا, كلذ فمكو اولا هن ارجو «.ارقدي ىلع هكالهذداوو ةجوز هلنكي مناف هدلو و هتجو ز
 كلها ادروم هنودروب ىّت-ق.طبالام هنوفلكب و ةثدعملا و مضا هنوريعي لاف هللا

 ”«(لاف نم ردعق)«
 رارحالا لقدصومائللاًادص « !ماف تانئانل رده

 تنألجرلا سني لاقي نأ نما! بح أن اكو تن لجرلا منلسبيقاذا (ءاكلا ضعب لاه )
 تابقتساو اهتازن موب ن ما.ئدلا ترب دس 'تنكت ا ىنار هدب ال (نامةلاءاصو نم) لءجرلا سئب تناف
 اهنعدعاّرادنمبرقأ اهنمبرقترادىلا تنافةرخاالا

 306 رتباط ىدلاو طخ نمر
 *هنءهللا حرذال * ىلقب تعشدقل

 هنمدبال لاتقف <« هاوهفهتك

 ١ «ممعلإ»
 نط فرب-:بوذ «ىح ساكلا ىف وهبت

 يعي كيدفالاك « اهاركالا اذاك

 * (مهضعبل#
 لاما اهتعرصأ: * ديل مسن لضفا

 لةالاهرهاظو *« ىنغلا اهنطابف
 ل-اللا# ”وطسو *« ادعال امشطو

 » (فيفعلا نبا) ©
 ريصأال مرغم نأ 5 همحىفندؤمو

 ريك ىلع ىصخأ *« هلاصوتبلطامل
 « (ماسر ف هول«

 مرغمداؤفااكب « 4تاقيكماسز

 مسرأآنيحلاقف « هبيذتىمىللق
 «(سا اونوبأ)*

 مادهو مالو « ماعط اندلااما

 ل عا
 اذوإ
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 ران“ ةنمد لك ىلعو « ءاملك ىلع لزئماهلف
 لامر لا ىف تكردأدقىنافرغسلا اومذنال مالسلاو ةال_ها اهيلعوانسن ىلع (ىبوملاق)

 ضعنمالكنم) رمسلا ف+_ةلاكتب هفرمثو هنلاسربهاهفطص | ىلا ث هللا نأ ديربد-> ا دكردم

 اهنأاندلا دكت نم(مهمالكصو) بولقلاتادوممرح ب وبعلا تامه عستت نم(ءاكملا

 بحاصةءا عا تاصرستو بناجداسفابابناج لصت ةلاعتسا نعول_هالو ةلاح ىلع قتال

 ٌكودعنم كرحتو نطب امك وءعنم هرهظناماق مالكلال |اوذذو كابا (م-همالك نءف)

 (مهمالكنمو) لذلاج رلى سا نمو لز مالكل ا ىف طرفا نم (مه الك صو) نكسام

 ارفهج دمشرلا(بلصا )هلا قحاةرثكب هل ضف ىلعو هلاقم لقب لج رلا لة عىلءلدّتسسب
 مالا ف بدسل اناكو الما سانا | هزني الٌلاسارح هلنيعوةدم عذب ىلءهئانتبان سه أ ىكمربلا
 بولصم و*و تاسالا هد هيهبطاذعا صن عمس هنأَلازرئا

 ماتقلا عب زلاههجو نسا « وعععذملا ىفرئع-ادهو

 مائنال ةفيلخلا نو هعو :#* ساو فوخالو) هللاو امأ

 مالمسسا رخلاب سانللاك ء«انلتساو كءذ-لوحانئطا

 عانتمالن اهذالا فةدوجومتوكنالة ملام ضناروصلانا (قارعشالا : كح حرش فلاه)

 املالاواض#امد_عءتسل و سيلا لس لك اهارلالا اونامءالا ىفالوريغصلا ىف اريبكلا عامطت

 ةدوجومىشذاو ةفات ماكح ادا يلعاموككثالو ضعب نعاهضعب ازيستمالوةرو هدم تناك

عال ةناهدج اروصاهن وكل لودعملا ماعىالو ناهذالا الو ناسعالا ف تسلو
 ةسلق

 ىلاعزيب طوةمىلامحلاوىلامثللاملاعلاب ىم-!ملاعوهو عة صف ةدوبومن وك: ةدورضااذ
 لقأو سما نماديرت رثك أهناللقعل ملاعنودو سدا لاع وف ة.ترلان هنوكل سملاو لقعلا

 تاكركا نماهبقلعتيامو ماسجالاوريداقتماوروصااو لاكشالا عممجه.ذو لّعلا نم!ديرحت |

 هسلاو لحتففالو ناكمىفال<_ةلعمامتاذبة اق كلذربغو ت امهلاوعاضوالاوتاكسلاو

 لامخلاوةارملاف ىأ:_عيطنمتسلامل الامل ارو هلاوانارملاروص ف قحلاو هلوقب ةراشثالا

 دقواهتاذياهمامقل لح اها سلاما لاعىفىأةتاعمن ادب اىأ ىدايص ىهلبامهريغفالو

 ةارملاةروهفانس املا يفنوكتالورهاظ «ناكمىفالخ_ةلعملا ىدامصلا ذهل ىااهلنوك

 ةقلعم ىهولاممتااهرهلظملاساناةروصو ل-< ىفالو ناكمىفال :ةلعم ىهوةآرملا هر وظم

 نامكيولق ىلعمارح هن عهلنا ىضر قداصلا نع (ىيلكلاف) ىتنال_ىالو ناكمىفال

 لجرلا دجال لسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا نع( هيفوإايثدلا ىفاو دهزت ىتسنامبالاةوالاوفرعت
 هلوقري غن ىف (ىروباينااربست نم ايندلا لك أن مىلاسب الن اك اذا هيلق ىف نامعالا ةوال-

 تيأربابشلاناوفنع فىاباّكلفاوملا# ميركلا كيرب ارغامنا الا اهي اا ىلاعت

 اهيأاب هلوةب ىيطاخول ىلا بعت هللا نأ ىدلش فر اددقو تماقدقةمايقلانا مئانلا ىرباهف

 مث براك هركىنرغل وة ا مانملا فهلا مهلا م لوق اذافميركلا كيرب كَرَغامنانالا

 نامبلا عمجمب بقاملا هريسسف:ىف(يىسوطلا حْشلا لاق) ريسافتلا ضعيف ىعملا اذهت دو ىلا

 هتدوصامك رك رع تلقلميركلا كرب 'كرغامىل ليقول لات هن 'فارولاركيى أن عل ةننادعب

 اعاو
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 عورف نم هنأ قل اوءالملا عانتما ىلءةعوذهملا لا-عالاو تال الا بنار غاضب ارهاب قلسأ
 دوسالا ى "الة اناوخخلا عب طوءادع ا قرتاس ١١ لا ىف (رثالا نبارك ذ) ىهتنا ةسدنملا

 اهادوسالاوبأ نظفءا 1[ دما ولادلا تءذو رخادشأاب تبأاياموبل تاق ىلو بلا
 مولا دوما اوب أى أف كلآ سالو كتريخأ ااعات ؛ادتااقف بار سلام ةموقم دم

 رخل لردع .اعىلءأع ةفيعص لهدهجو هللا مرك لاف هتئبرزعميضبأو ههدوهللا مرك“ ىلع

 هردق فرع دو ها الهام(ثي دا ف) ىهتنا

 | «(مهضعبل)»
 فسصاالوعلابلغتشم « نداشنمموقان صنم نم

 فصونالرعتملا ىللاتذ 5 هلامون تر ذأام تفصو

 عقودقو رهاظوهاكةيفيصلاريظنة ونملاو هب هوتكلاريظتنيبالقنالا ىرطقن ء(ةلاعشلا)

 رهاظوهبوهوةيوتشلا ةربظ ةببونملاو ةيفيصلا ةريظةبلاسعثلا نا ةفضلا ف
 *«(مهشمن لاق) «

 : مسقنت -ةنئال ةطقذلأ لاو « هنت سدباقا نهرب

 مسئيدا مسقتةموهوم 5 ةطةنه3 بدحىلو

 موبىفاهلمس هشلا قرمشمةعس )عتب نأب قربشملا ةعسن .رابنلا فعن طخ عب رخسن نأ امل)

 عضوم ىبعةعساو ةرث ادلم_هةوبورغلا تقواهام عاج رغم ةه وأ عولطلا تقو ضورم

 ط4 مسقيو هملع برغتوأ سعشلا علطت رح سهلا عوقو نع ءءوثهقوءبالفودكمنوزوم

 ىتحاهب ورغد أس ملا عولطد صرتي اهزكرص ىلع سامقملا ميو از نيو ةئاقل ىلاةرث ادلا
 ىلا مث هفرطىلا ىبهتنب اط> ساما لظ طسوف طحو ضرالاقوذار هاطاهمرح فصننوكي

 5 دوكسفارطق نتن نم حري وبرغملاوأ ةمالعل ا نمّدعن مم ةمالع هءلعل_بو ةربادملا طبخت
 ىذاقلا لوةءامىوتفل اوس ةعبرق نبا ىذا اىلا (ءايدالا ضعي بدك )لادنعالا طين كلذ

 ارذالا ةئيااهامو حارلا < دبا يمو ينادنا اانأءاكو امادموما ىع«ل>رىف ىلا ع هيا هدأ

 نعىيبنيأ ةوشنلامأاهاكو ةوهقااهند ءاو ىعسو با ارطالانأ اكو باريشل هدم ىعتو

 ف .اًوب_هقال ةقد :- ىلإلاذ_هتءنول تالا ركل هتعال_تىلع اري مأ هيلاطب

 هدد م عت ناف هناكر ابتسم هناكمالعوأو هباربئلاخ نمابهتت لئاف و هيارهلدةيسواز

 ةاءءاولماقأو نوحلا ةلوداي-ادق هنأ الع الامس نكجا اهزهو الاف ءايجحالا
 هيعاط اما نال ا اهامساساالانكب مناو هاثعياشوهانعيابف نودرزلا

 ىبتنا لاوقماماىلاانمحب رسأ لاعفماماىلانجنف هةعاجانقرفو
 «(هلئاهردهلب)

 رابح اري مدامتاو » مضت عرس اريصرال

 راددالبلا لكمال 3 رايد ىل ناوقت الف

 * رخا)«

 نة * داق هادا



 . قطنمنم كصخذتكابقأت « كاع اعز 0

 ظ قطرقلاف ثانسؤلا اراك ب اهلئاتفو# تتفتلاو

 قشغام كو ىلارظنا »ىفلااذهاىلوتاَهل تلاه

 نادر وخذالب ىفةاضقالايثانناكو(مهضعمل)

 | فانلغشلااذهلثفىف « ىنأ بثاونلا نمو

 بئاجلا ىذه و ءاربص » ىلنأت يامقلانمو
 ة (مهكعبا) ء

 عئاضل هطاربغل نهواكي و * لطاكهجورتفا نودعلا ارهس

 ه[موذعبل)ه
 لات ىداؤف ظدتسو ىف ى-شرت* 0

 لاحرادبو سا فان سحىت حدس قواد ىلءقرطلا عطّقت

 | مير عازتلا اغار سلا لع رت ىف عازئال(مضاةملا خس لا 50000 9

 [ دي رحاسروهظز اول ةناثك ضر هنأ ىكلاراظنلا ضعن بهذ دة لب ه-تارا انارهاظلاو هلع
 ركسلاو اساصق لاذ 0 اضيأو هعطقي و هفشكينمةمالا ف نوكذ هومنلا

 |ا00 ا ران درعه زوالا ةلخالا ةلاقيو قيتسرغو قيتسةنم

 اوقبةراثالاهبلاو قيم انهوقدزأمث سانلا نيع أ اورصمىلاعتأل اوقيةزاشالاهملاو مقا اريغ

 11 فصلا يوم ميار حوعرتلاو

 هي ريشلاةقاطلار دمي ةّدبلا لغا اولا نعاهذير تو سفنلا ةيفدتدنلا قيرطفاهيلا قرطا

 ىأر نور ةنالقأا ورخات و هب رشا سقنلا نعردصتاسغارام“ الا كلن و ند
 يواطملا ضرغلاة سان "امش لع ظمالاقيرطو اًضيأمواهغ لمعت لارتالا نمةفئاطودنهلا

 ةراتواشوقنو لثا نوكنةران ءامسشالا كلور ان تقوىفةعز هرةنخدو ةءقرىلا ةفاضم

 ءاملافح رطن :وأض رالا ف: نئدن :ريبتكت ابنك وكب ان واملغشفس . ؤدقمتاد ةعنوكت

 ضرغلل“ هلعامقلا بك اوكحلاىلاعرضنت ةقرلاكلتو راناا ف قرت أءأ اوهلاف قادتوأ

 مدصتاماران“ ألا كلنا م :هداقتعال كا وكلا كلل هن وسن هريقاقع ةنخذلا كو بولطملا

 اهاوقلازنتساو بك اوكلاو ؛االفالاتايناسو رريضست نانو ءلاقيرطو بكاوكلانع
 كالفالاتاذادو زنعردصتاماران“ الاهذهنأ مهد ادع راو اهيدا فوقولا

 اذهىلا لمت ةفسالفتلاءامدقو ةئباصلا نيب ومهند قرشلا اذهو اهمارجأ نعال بك اوكلاو
 ماسقأاهن' "ا ىنامملا اوهعءامسأ أرك ذ ىلعداقعالا برعلاو طبشلاو نيناربعلا قب رطو ىأرلا

 نحلان ءردصتا.ءاران“ ” الاءذهنأم_فداقتعالا ارضا اب نوبط اع ضاخ ستريم ازءعو

 تاسحنرنلا (روك دملاباّكلا نمو) نءللةرهاق كن المزطمت ءالقالا كانا ترعترو

 ديد نول ىأ كنرونإسأو برعف ىيتتراف حجري رو اهوذغو تاحازت_مالا صاوخراهظا

 ةعرمس ىلعة سم رمل ةببهلا لاعفالا يوسوضعيق أ رس اءم-هضعباهةلأتا_نربنلاو

 | مهضعبو مولعلا فدعت نأ قتليالةذ :وعشو هان ورعب نقاد هنأ قلاوددلا مْ ود كر

 قا



 ندب

 «(نيز رنبا)*

 ريضغلا ضورلا كلذ ىف « ىرطظاو: نحال

 رمخلا كك رشالو » ىلا كلك لو

 - «(ادوستصسىف ىلا نبا)»
 رظانلاويلقلاداوس ركع 03 امنولةدو سم ةحسو

 ىرحاهاب 0 ه« اهبىلاغتشا تقو ناك
 ءاوشا! نماحت)«

 سخالاهل كأن نعبرعت « لال

 ُ .ءاكانأ وأ تددو « فك ثمحلثم تدذأ

 درخدعلا لالهتب ورب ىذاقلاد_دعد م دقو نيمقارع!ضصءبلوق عابتمسالا (عددبنم)
 هندامم

 هلويدصاتا

 ىناعي هارت مأ » ىبعال ائضاف نا
 يالا لاوما دمه_علل ناك علا قرس

 دعبالاهل عن آت برقالا هعمض نم(جيمنلا نم)

 * (مهضعبأ)«
 ليوطلا ضي رعلا ىف ىلق عقوأ 5 هفدر لءرعشلا بعالن

 لسسبتلالا تنام هياقفر »* . ةرصخ لع ترحهفدراب :

 *(قمقعثلا اونأ)»

 ىاصد_> أىلعرسعي لف *« بابقلاو لزاثملا نمتزرب

 ناسا عسطقوأ هنناءاعم 5 ىس فةسوءاضفل اىلز خ5

 بايريغ نم امل لم تلخد 5 ىيبلوخد تدرأاذاتنأو

 بارتل ىلا باصسلا نمتوكي باب ا عارصم دحأ م ىنال

 ناكوءارعشللاهاً مهب ناكعرابلا دمجنارعاشلا ننللا# ةلا(ىف ةوكلارم_عمنب لعمسا)

 ناقلا مهدنعو نوهك انس مهؤاراننو دملولا نب )مو ةمهاتعلاوب أو ساونوب اه دمع عمت
 ١ «*(هرعشن هو)*

 هابللا ىل_عهسيصررم «هارغلاطش نك سلا ىلءىهل
 هالولا هيف طرف هل دخن ما قركف ب نم ه ىذقننام

 هاما نيةئاعللاودعقيل مكس الب نبدا الز ٌّ
 هان اوساوربسلا فاقول 5 ىنءاسريخ ىنانأ دقو

 هاراافههحواذى :ربامأ ه« انلصو يّ اذه لثمأ

 منلاق م اسادهىل |وق عم ف تاقلهفنحال أنس امعلل تاق ىسطارقل ١لاه

 ه(ندشنأع)»

 قا سانا!ىفاهلثمو ٠ انسحاهعأةيراج



 قلد

 كنرغيالفلاهرخ الاف مئايلافاوةب رتتنكميلوبلاد_نعتستحاناف لاه ىلم فسم
 ذاعمنبى حي (لاق) | ارمستا كطعت تسلا دل (مهمالكر ء) ءامدب رمش تءق كلم

 ماكن) مدانرسساخ باخ ةوملاركسع فوهوالا قي لفركساهنمب ارش نيطاشلا رجالا

 لوقنامةبواعمهللاةففن>الا تكسو ةعسلاهلذ_خ اذا هئيادم: ايزي ةيواعم دنع (ساشلا

 تبذكن ادق فامأو تةدصن كنا لاق ةرحلنأا

 (ةمسادنالا ةدو)

 ران نم دسنعو ىدنع مهلامو 5 انقارفالا نوذداولاىأالو

 ىراصناو لاذدةعقاصتالقو *« ةرائلكاتءامسأ ىلعاونشو

 راثلاو لمسلاو فسسلابى سفن نمو ىمدأو كءتلقمنممهتوزغ

 (مهذعبل)
 سلب |ىلعهيؤدصتق ٠ ىلوكدعقي دصا|اماذاو

 «*(ةنام اننا .٠ إ

 بئاذِبلةلاهتافصفادغنرم ه لمأت ”ىغلالذاعلا هيأ

 تناع ؟ راهنلاو ل لالا ف نا نيبحو َه هرطأ بحدتتو

 (هم)
 نيقمسه ءءلَعم نم "لست « اطعم ماوقلاندلها اوهأ

 ىيعنمتاقفاضي كمون * ىسعلاةئدل ىلق ته و

 لاعحدوهىوهو هيلاراتنلل ةفوكلا لأ جرخ يلا ادصاق ةفوكلا (دمشرلا لوا -او)

 لاقنفوساا غ ةرذلولمملا اوهل_.ةفانملعرت_لا ن نءلاقننورءاننو هرها. لول ملا ىدانف

 ةقالوند تأ ارلاق ىرهاسل اهلا دع ةمادقنعدان سالاام ور نينمؤملارمأا.لواهلا

 نينمؤملاريمأاكءضاورو كلا كمل !لاهالو درطالو برعذال . ّمعل اةرجب ىثري سو هماعهلئا ىلص

 لاهو ضرالا ىلعهعومدت رج -دمشرلا ىسقريكت ن مريس اذ_هكرفسفف

 ناطلس لدعو هلاجبضءودلامو ةئااناطلسوالا جو الامد ءانآل را لاقف اندز لول مبان

 اهدرا,يذىل ةجاحاللااةفةزئئاج هلىهأو تا دش :راادل لاّمفراربالا ع نمهللا ناوبدىف مك

 لاقو «اممسل اىلا هفرط لولبملا عفرذ لاه كيمو .ةياقنر كملع ىرحنة لاعت هما متذ -خٌن مىملا
 ىق>رداةءالرومال الذن) ىتنا ىفاسني و ارك ذين ا لاسفهقنا لامعتنو ان ن ينم :وااريمأاب

 ٌثتبهذ كاس كدعلوةيوهو ةبعكلا باب ةقاجاكسامىا ارعائور (ريبدتلل كما نوكبأل

 فععافهنعضرت0ناف هنعضراف هناعشتمقيو مادبغةشلاو هنا [تقيوهمانأ

 ىتوملاوراددافتنك اذا(يسهنلان م) ضارب غهنءوهو هدسع نعل وملاعب دةفهنع

 قاللاعرسأافلابقا
 *(مهشعبل)و

 قع ةرقان كب » دعس موي اذنا

 نيته ىدمحاي ل هبقّت رصد أن يح

 ت0



 05 هيل هد ديمو وعد هس 2 د

 مالم ضايل تسلا قا هانا ا ”ؤابءطلاؤت اهل. لولو أةظدو وو تاهل
 ءالوهرعشىلاتادعمللوق ولادي ذأ انهلئادلو م اوثالا ماهساةراشا هضرعت لعد و

 تفقو ىلا كلذو اذاهتحاو ارظن:تلدعام اواقاغتامملا لدغأ لى لوق آف مقرتغثوداثالثلا

 الا كلا ىلع هرعش تش 0 د قاذف هرعاشل ناو ذود ىداهتيدحف اهعدقءارعشلاداعمأ ىلَع

 رثك أالو ةّقمق ةقيقدأ دل! اعمل تبطل اى أو مامق يف أنوف دن نم عجب أد جأ لف ىرظن ىلءهتضر و

 الوةدابعف أن م ظافلاللا سده نس اة جلو ذضاقملاو ضارغالا فدطللامهنماحار سس

 ىاعملانمْنيف ءننطأ | ع نسا ىلعاهلاقشال هن ؤاؤذذ نس ترتخ افاكسس ميأالو ةامدسفنأ

 لثا ابحاص مالكى هتنااهربغن ماكزطاح ىلع قيام غم اها دامت ايلف ١ ظاقاالاو

 ا م ددلعال تلقا تا(يكش لاق) رئاسلا

 ناوخالا عمسواماو ناطو الا ىفةيافكلا لاقفرورسلاام(ىنارعال ل بق) ا اناوصنوكيثأ |
 قامنماعقومفطلأ مصاششلا فينعتدد سنع نوكيىت>القاغل دج رلانوكمال (ميكحلاف)
 مالكنمز د دومالاىلاعمنم ةماعلا هتفاكر اشيالاهفاندلااهنا ('لوللا ضءبلاق) مشاكل
 ىهتن | !هيلا نسح أن ط ىلا« ىدنت ىتحانئدلا ند حيرخت تأ ة'يدلنا سفنلا ىلع مارح( 0

 ”(لداب هفرك#
 ىل,امهيل ب -نمثدجاو 8 اعمىناقراق ىرفو ىلصأ
 لدطمالاو ع رقلا تاهذدعب 3 هقاسؤف نكغلاءاقباخ

 (مهضعبل)
 نظوفحورلاو ةنرغف مسحلاف * ٌمدنعح ورلا ناريغ عم ىجسج 5

 راتسأب ((ىارعاقلعت) او مهل لاف د ةفاواه لامعا ناطلسا!لاق اذا (هاكحلا ضءلاق)
 كيانءادةواولمًأاهاوكردأف مهءامداونةحا متن أب كنا اونمآام هوقنا مهالا لاقو ةن ةنفكتلا |

 ءانلمًامانغلمف كب اذعن مانريستل نب ىلقي

 (مهضعبل)
 هداهتحا هلع امرثك أف * ىتفالهتا نمنوعنكمملاذا

 1 دسرلا ىلا سخان لا ١

 موب تالين مسدملا فرم « موب رومنس زمالك
 موق س وبلا ميعنلا ىف مدي 5 ماود ىّويلالو ىهعنلام

 نادت هللا ٠ نءشضاروهو مانأ ثالث هنءادلاهلنا سد ن ءامثءهتنا ضر (ساو معني الاق)

 زانلا ترتخالزا.دلاو ةنملا نمب ةماقلا موب تريخول (ةاهزلا ضغب لاق ) ةنملالهأن نمؤهف

 0 وخدنمءاتشا

 «(هسرمض علق ليج مالغى ىلا ا ىسلا)

 لاحم ا, كك سرمض علا ءاجرأ 5 ئدهتدقف بطلا هللا بل

 لازغىلع نتيلكط لسو ٠ هيدب 'ي اتلك نعئظلا فاعا

 لاهاي ردن تع نع نتت ما رت عنمول اللا ضبا ظاع يلع د (
 عم ميجا ب صب



0١ 

 هلئاقءامسأ ص2 للوق ءاصحا ىلا ست بفيكو هل- اس ىلع فقوبال ارح هتف أف عومسسملاو
 ديلقتلاب دخن ثنك و هدصاقم بشن و هدا أوف :رثكنام ىلع هند ثرصتق كلذدنعو

 ىيعملاءادياوهامتارعدلان مدارملاذا ميديةلارعشلا ىلعدر اظارمصق نم عاما ىف مباستلاو

 دقو لباوهن تى ناكحملكف كادتد-وىأ فصالالزملا ظفالاف فشرشلا

 ءالوهو بتل بيطلا ينأو دولا ةدابعىبأو سوا نب بيبحما.ةىأر شب اذهنءتيقتك |

 دقو هنا: .هسمو هنانسح مهيديأىلعت رهط نيد هنانموهءازعو رعلا تال معدإلتلا

 ةمكحو ةرئاسلا لام الا نيب تعجبو ءامد_2ااةحاصقو نيثدملاةبارغم فهراعشأ توح

 ركسم يعم لكي 4 تبوثدق ناهذأو انعم دا سيب باق :و أامأ ءاكملا

 دّقاو بارض "الا ىلعهسفزّربىنلا با ارغالا ماي ةءنععفا دمريغو هذ :رث أ ىلعه فرم

 رعس ظفح نك ريقنتو بشنت نعالا هلوقأ ام لقأ لو ريخأو ل ألكحرءثلا نمتسرام

 هلوقناكو مالكلا ةس + [ةيءاطا همضتارب هر يسار هبضماغ نع شكو لس رلا

 ولأامأو ميلعلعىذلكق قوففاعتو ميكح لوقكلذفمذخ ماذحهتااهام ةغالملا ف

 قرطزاح داو ئةفرعشي نأدارأو ىن_هلا ىلع ظفالا كيسيف ن_بجأ هناف ىرتصلاةدابع

 لبو قارعلافي ربثدشتي ىتجد_ف فاش ف نوكي اذدمف قالطالا ىلع ةلازحلاو ةقرلا

 ىرتعلا ارعاشلاهنامكح ماتو ثًوانأ لاف هسقن :نعو ماقكأن ءو هثع ىبملا بطااوبأ

 ,«رعشيف ىأ ةدابعاب أ اف هلعةناتمنعاذههلوقفب رعأو 2 ا رتل

 | رادع كا هتارولا ءاملاةنءالسنمغومملا طظفالا ىفءامدل اًةرضصلا نمدو دقملا عملا

 ىلا هظفاةجاسدىف قرو ةمااغلا اطالخابهيلاعم فق أ هناالا لوقأامو ماهقالاىلاهيرق عم

 هاطخ هنعترصقن ماغى كامن بنأدارأ هنا ىنتملا يطا اونأامأو ةيلاعلاةجردلا

 عاديإلاصْتخاو لائمالاو مكسحلاب ٠ هرعشفى ظهنكل ءاطعأامهدانقنم رعشلا هطعيلو
 ضاغاذا هنا ال ذو اًملتمهنمالو اهتأتمهمفتساوالوةلوقأانأو لاَتَعلاى فا اومفصويف

 ماقمعباسلاةلاوقأت ماهو اهلاطبأ ن نمعجتأو اهلاصنن هل «مقدويف

 هكلالضي كلذ فهقيرطو الصاو دق نيحالسلاو الباق:دقنيقي رفا! افي ىح اهلاعنأ
 هيلاءاّذأ ام هناسا ف صرف لودلا فيس ع«بورهلا دهشيناكهناكسالو هكراترذع موتو
 ا ةمو قف طرتمامأف اطسودلانيسلا نعهيفنياداعسماسنلا تيدا اذه عمو هناهع

 ىلعو نمجسيك اتناكلج رلاةداعس ناف هرذعايأراسقيرطب د ا وهو 5

 20 اودا|ف.ساهبحدعت اس 0 اوقىف

 اوقحاديم- هاضءانم اركلانا * هس وردعباعركنيلطتال

 معماادجأ ىتسلوقلادفأدق ١ 'هرعاشد هل درعشب لامتالو

 ىوغامو امجاص ل بضامىتلا ةفرعملا نيعو ىوهاا نعةديعبلا ةلدعملانيعبهرعشتلمآنا 1و

 هيفدكرا شي ىذلارعشلا ديج نم سو اهيدرغنا ىتلا ةياغلا ىف هيمسجخ هانت ادعت

 اعاببالفا 1 يس 0 هدا 0 ست ملا مط هريغ



 ماع

 ءانألقعب رش لا ةفهوخأو هوبأ فاو تام لح ىف لوةنتام (انيرشش ل جر لآس) ىبهتنا

 لاقي ىنتلعىذلا تن لح ىلا لاقذه.أو هساللق ع ,سثلاقفءاش أو ءان"ال 5لجرلا لاق ءاخأو

 ىهتت اول | ع »و ىلع ة عاما !با.سالا د ةهقاول | هدهنا

 ةقريتتاهناخاو ع نمو «* نيمرك الا نعالا دولا نص

 اونرخز وا كلاوهومتاو » 'ل-ذىو ذنمررتةتالو

 (موشعبل) ظ
 راجل عنيتج ١ راسة حر أ « هنود نممقلا عنع مهب رالا

 رغث نو لومض بان نع تيدبأو « ادساحت بك 'ال ىهود تطس
 ىرعنأ عمدلاةعاط هلع تكلم « ا:ةلاوةئسالا فا طا دع

اخد وةثامسمو نيناكو عبس ةنسىف ماشلا ىلا ترفاسيلا ) رئاسلا لثملا فريثالا نبا لاقت
 ت

مللانيارعش نمتدسن روتهلبا ماير نمةعاجت دج .وذ قشسمدُهسإ دم
 اهاوأةدمصقنم طا

 هبلبريطاهارداك دقف ٠ هيلقاانامأدامص نماذخ

 هلوقودو ةبيرغلا ىناعملانمةنانوعزيو

 هبط نوكت نأ هيلعاراذ> « ةنأىللاىف تمن ااذارامأ

 ىناملابمطل اى ل وق نمد واه اذه مهل تلتف

 هن ادقهت رغالة نام *« هتدئقوشألافت دلل تائول

 عضاوم ىلءمّمغقوأ ىفا عاظفا قرأ طاسملاا سا تدب ناك ناو ىمقدأ بطلا ى أل وقو

 تسةنسفةيرمدم اراددلا ىلا ترفاسو ىنتملار عش نماهذ_خأدق طامذلا نبا ر عش نمةريش

 ةراعش لا نعاا نم هرعاشرلا هنو زعي تدب نءهن و.هعباهلهأت د وذ ةنامسجلو نيعساو

ةرولعلا ةلودلا رخآ ىف اذهاننامزب دهع ثددح ناكو
 اهبحدع ةدمصق نمتدلا كلذو رصع 

 هلوقوهوز اخ نمهملعهمودق دنءاهئ اة ضع

 م رحيلا الام رحنمترسام « هنق رذدعي أت نمل ىرد لهف

 مزتلمو فأن لت فوط « مرحىلا ىرمسي امرح أر ناب
 امهالو مهراعشأ تسرد نيذلاءارعشلا نمبيطل اوبأو مامتوبأس دل بهتلا هلا ىسفنىف تاق

فرظااب عانتقالاو راعشالل ظفللا مدع كلذ سسن اذ نمحتاعو
 تاصنانو اه نواود 

 لان: الةدردل|هذهن ا تاعهئالع نم ادودعمنوك أنأت ءروناسل الع ق ضوغلل ىسفن

 روطملانع ظوفحما,ءافاكالاو رودصا ىلا تكلا فاملةمالا

 ١ ردصااهاوامالا لعلا ام 01 رطهّقلاىوحام لعب سدأ

 هئم ظوفحملافرمعلا نمارطءتذف:أو . عو# وناوندلك ىلءرعشلا نمتةةودسقاو
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 ادلج رقفلا ىلءءرهدىربنا 5 ليدس لكب وقل !بعتسد

 (موضعبا)
 لابو فوةسلالظف شسعلاف « العلا” ف ويسلالارذأ تق ىق

 لامعسوفنلا ىلعرهودغيإ 2

 دقو هحالصهيفامىلا» هشربنأو هنأشب مهاوهامو لئاسلاحالص ىتودي نأ بءحلا ىلع

 من ىلع كل ناك اف هلام قئالوسغ ةيلطام تاك اذا هلاؤس هيواطم فالخ وداع هيما

 تاج كلام ا الق عابطلا ل رح قيشرزرطو سا

 لسع !ءارغصلا هماعىل وسان «ىهتشا اذاو هناك ءلع بدبطلا هلل او.ةنيملا لكأ ابطا
 باوجل والا ىلع ىرجد قو نادل بحاص (لاق) ل لاق عمنكدإ آو هلكيدبطلاهللر |وقمف

 رووثموهاكن ان الا ةقفنلا لاؤسماو او-ىناشا ا ىلعوتلهالا لاؤس

 (مهتعبل) '
 قحلا قج أن كف قمحلافتنكناو هب مهيفتنك اذا ىسكلا سكان كو

 عطقاطكن اكول لو وأني ةدحاوةدحاو حالما وصةم نب نيسسملا ءاضعأ تءطق (ان)

 لوقيوضعهنم

 تبي سعي فرده

 رهدلاهداسفا ف عمطي * نكي لىذااّدولاةمرحو
 ركذ,كلهنفوالا « لدفةمالووضعىل فام

 تدعتناةبادهلا نا ف اشكل ىلءامهت.كاحىفالاه (ف.رمشلا دمسلاو ىنازانغتلا ققحلا)
 تد_هنناوانلي مبني دهلةلوقك ىلاعت هلا ىلادن_.-:اذهاو لاصرالا خه؟تناكاهسفنب
 طارمص ىلا ىدهتاكن او لم ملبو هيلع هللا ىلص ىلا ىلا د:ستفوِد رظلا ةءارااهانعم ناك رحلاب

 اطاربص كلدهأ ىعتتاف هاربا نعةياكس ىلاعتهلودب ضو نمنع نيذه مالكو ميسم
 نا (قيطاقرالا باص ض ء.لاث) ىبتناداشرلا ل دسك دهأنوعرذل [نمّو ءنعوانوس
 ةلزعةسةناودادءالارثاسىلا ةون دالاة مسن داح دالناق مالساا هملعمدا ١ ةلزعةعستلا ةدلع

 دوجو نمديالف ةسجللا همفاعف ب ك0 يم .ىلاامافءاو-
 نملكوعا او-و مدآىلا راش هط ىلاعت ةلوقىفاولاقو ةّملا برمضلا لصاح ىفاه سف ة#اسهللا

 صخخلا مسالا ددعىواتيام عمجا ىجدبطأام ظذلا ىلع همل اح اول | نم عج اذا نيددعلان يده

 قاد اولا نم جججاذاو مداددعى هو راو تدا سانا فامج اهلا مانعج اذاو هن

 لاش ددءىقددعب درضاُداهناباحلا فر ررة:دقو ءاو-دددع ىو 00

 نوهبد أو: لصح ةعسنلا فة سها تيرض اذاو علضملصاعللو عاض نيب هرمضملا نم لكلا

 هلاوه_ءلعهللاتاوامعراشاا نال ىفدروامواولاف ةسمللاو ةعسنل اهاعلضو مداددع ىهو

 ىه ةسئاناف هانرك ذامب هرسهشكشياغامد الرسإالا علضلا نمءاوح تةاخهلوقنم
 نم الليلقلاوهوريسلا نمرسبالاو ربك الا علضا |ةعسنل او يعي رالاو ة-مكلرسبالا علضأا
 هنءهتللا ىذرنيدباعلا نيز نءريبكل !هريسغتىف (ىزارلا نيدلارخن مامالا لّقن) ىتناراسلا
 ءاشعلاي برغل نيبام ىهالمت موقأو أطو دش ىهلدللا ةئشان ن ايلاعت هلوق ىف للل ةششاننا ٌْ
 0 ااا ا مم بك لاأاللسبصص٠صطص]

 يتم



 ص: صقت لاء وز تتسم فعشان و « علوملههلابوهو ىنامز تاآس
 صقئلاوة_اق ولاءاقي رطلاقف #3 ىغلاىلا قب رطنءلههلت اقف

 (مهذعبلو)
 لاب ارودوعمأاو مْوُدر تلاو « ةريثكد البا | ىف بها ذملا ل. 1

 ل "ل كردتللعئلابام 0# هب : احرب ل لاع»ن نأ

 ا اذاولا :هداو ىلا تطءهذا سد ةملا تدب لا مج ضعب فرت ان ا اذنم (ءاطصلا ضعبرلاق)

 ا اذاو فلمرح؟ ايف هطور ا ًااذافتودلا تعتاف هده "ىو دلابخلا كإّءاو لاعتوصدانأ

 ا نآولّدو ءوس نمتاعامو ارض ةريسخ ن متاعام سفن لكد مونة" الاه د0 ف

 ١ ةصص حاصمت هب , الاءذهدّدرب وهو ها >تقق «وفلاع هسفتءنلا كرد دعو ادمعبا دمأ هدب دو أهش

 ا نيلاطيلا لاسعأن نءب دوعأ لوب وهو ةعاسد هب قافأف ه- قفا ترطتاف هيلعايسمنةمرخ

 "8 تلذو ني سلا لاعا ةو نيفئادلا بولاق تهد كل نيافاغلا ضا ارعانمكيذوعأو

 ١ لهأو ةمضاملا نورا اني ىلوادللاموايندللو لاملود» وو هب دن ضن مش نب نفراعلا بولق

 ا مودلاذئمانأ هللا دمعاب هتيداستف ثوءةب روةدأا ره ىلعو نول_بارتلا ف ةفلالاروهذلا

 ا همايأ تيهذ نم غرشي فيك هردا.تو تاقوالاددانيز ءغرفب فيكو لاق غارفرظتن أك فاخ

 ١ هللا ند همهلادبوأر ةو هعاس ع ىف اهددر عقونأةةثلكلو اه تأأ لاف مشهمان'أ اتثءشبو

 ا هةكدصا :تدرخدق تلف هماءام_ثغمرخو ىلوالا.٠ نهدْشأ ةكص حاصم ثكو. .تحاو وكلا

 ١ ىال-و كاْضمب قاس ىف بهىرطخ امان أ نملوةيودو قافأمبرطضنوها ذاقده:متودف

 كسةناهوج رت ىذلانىد مساهل تقف كيديننبتفقواذا كهبو مركب نع فءاوكرتسب
 ١ قئتو

 1 عضوملا اذهىفانا هيوذهنقب وأ نم مالك عدوه مالك كا نم مالكبكءلعلاتذ ىنتلك الا هب
 | دقف ىعك لاف كريغهمفان امج رخل ”ىلعانو عد لذ ند_هاجكصو سلب ادهاج أهلا ءاثام
 نمفذ_.عيناو آ لرش ن مذوء أ انا ىلق نم ةمعش كدب د>ىلا تلامو ىناسا تاظع

 | ىف> م رع هند نعيإخش أ تا فاح أهتأ» اماوأ ن نملواذخ سا
 ا هلا فلالاب الع ىلعي فرمشلا فرمسكلاب ىلءو واول داولعولعب ناكملا الغ (لاش) ىذا

 ا ع جيص ترودت ىناوطسرا ىلا د5 سرافدال» ندا

 ' يي ا طين ترس

 ا كلةنآىأرلاورثك أ تساوت واش اوفطاوكًماذا الو لادنالاو لغسل

 ا نوءرفس الف ضع مهد عب لغمش ورخ . الا هدو مهتم لكموماةروك كؤلملا هالوأن مدل

 فئئاوطلا ولم ل دالبلاردثكمالا مسن

 0 (مهصعللا
 اذ لذلاو لاو 1 و ريخما دمج تموأ ارب زعشع

 ادلسوأ ل هتمرقفلا لك أ 8 ىتح رهدلا هءاضأ ىيركك
 ادعو اولعدهسف:ىفداز « اعاضنانامزلا .دازاءاحح



 نيل

 مئامغلاب ودلئمهءلعردب « هقزر وراجلاكلذنبرالأ

 ماصريغاماصودغيو ورب 5 امهرد كلِع سل عركر-و

 (مهضعبل)
 لهذاو |عقصركذلا هنءبرضاو 5 هتسمأىىح عوخلالاطممدا

 لّوطُتمو سها لوطلان ء ىلع * هلىربال كضرالا ب رتفتاو

 (ىلابقل)
 ميدعلةملةعاالمكشسم « ملاعزنطف بيد ن مك
 ميلعلاي زعلارب 7 كلذ » هلامرثكم لوهجّو

 لعجت ةثراطر وأو ةضراعٍرابسالءاذ.بلاو ةسارمثلا ىلا ءاطول او قلنا نسحريغتاعر#
 لزالا ةعبسىفءارةتسالا,رصحنت باسالا هذهواسويعةقالطااو ةظلغءاطولاو هنو ْحَنللا
 ردصقيضن وأ عيطؤل ماما ا ل0 ا ات 2 ىتاادمالولا
 رعاشا لاق ارشأهقئارطءوستو ارطب مقللا قالخ أهي نريغتت دق ىنغلا ثااملا لزعلا ىفاشلا

 ”رقفلا بولت تناول تي ع اهدا كيما الا ىمكردقل
 لاق كلذلو ىنغلا تان نما أو أ ةناكستسال الذ نم _ةنأاما هيقلمللاريسغتيدقرملا عدارلا
 ةلال اهذهىل دمهضعب و ارثكنوكينأر دفلا داك لهو هيلع هللا ىلص عرمشلا بحاسص
 ةيشاتعلاونأ لاق. ىنامالا

 حوا َنهمنافت# هقغا اذار
 رخآلاقو

 سللافملالاومأ سر ىلانا * اطبتغملءللاتبتنمتاذا
 كا زخألو لاقحالاعسالف باقلا لغشتو بالا ل هذت ىتلاموههلأ س ءالعأ

 ريغتب ىتلا ضاىهالا سداساا نوز اداؤفىف نوزذل !ءادلاوه مهلاءايدالا ضعي لاق د قذ
 لام>- | ىلءاوعمرد_ةءالو لاد_ةءالا ىلع قالخالا قاف مسا امم يغنيك عيطلا|هب

 لاقثالا نمهق.طب ناك امل احا نعدسحلا هيئءضداكف مرهلاثو دحو نس ااولع عباسلا

 قامْسلا ضدمو فافولا ةفل ف نمهءلمتربست تناك املا<!نعسهنلار هن كاذك

 (بطااوألاق)

 لوءرملان ءاملواذاف 5 بايشو ةتصشعلا هلآ

 نمري_لهاحلا نعءاضغالاو هتروصد ىلحتلا نم هريس هيقسلا لاةحا (ءمكملا ضءبلاف)

 ميكا لاق ارسشع تععسةدجاو تلقز ا هناوءاكبملا ضعبل (ءاهتسلا ضعيلاق)هتلكا شم
 بذغوهلوقىف قالا ضغ (ءاكملا ضعبلاهو) ةدحاو عيمتملا ارمثعتاقو) هللاو

 ةغيلبةياكك(ءاغلبلا ضعب بنك ( تالكع مسةلك ىلءريصت نم ) رخ (لاق 94١ هلعفقلقاعلا

 ةغالبلا هءاوج فروصنملا تكف هديت اذ قدضو هتليعةرثكوهلاحءوسا-يةوكّسي رودذملا ىلا
 ًايهدح اباشلا افرطملا نمثل دلع قفشينينمؤملاريمآ ناو ءار طدأْى صال اعتجا اذا ى+غلاو

 (مهضعبا)



 نبل

 هعالضادحأ حب رخأ ثاثم لك( سددلقوا ارير# نمإ) ىبهتنا حورلا توهاللابو دا توسانلا
 ثالالا نكيلفنيدْماتاذيو ام ثالثل اهاناوزو نيتلخادلا اهيتلباةلةيوامةجراسللا هيو ازذ

 ةيوازق | لا ازاوم ه > ج نم حرذأو 4 ىلا ١ - جرخلاعلضلاو - 
 اهنوكل ل ةيوازاةيواسم 5خ ه هب ب و ارو نعل دامت مام وكلا | ةيوازل ةيواسم هجأ

 كآ ةيوازلةيواسم ثلثا نهة_تراخلا رى ةيواز عسد نذافل_خادو ةجراخ

 "رلخادلا ثال_ثلانذاف نيْماةاةي واسم -2أ ةيوازعم د ج ١ هيوازوةلخادلا

 لدب ك لا انزاوم ىلإ ائح لرخ ناو لوقأر رحتلررحلا (لاق) هاندرأامكلذوكاذك
 ةبوانسم 7 07 ةيوازو 0 ةيواز ىنعأاهتادابل واسم ظلال ةيواز تناك ه 2

 مط ٌىوازلةيواسم دج ةيوازنذاف 0 دب وار ع اهتل دام

 ناتلخادلا أددنوداد اًسوازَو و ح لأ ازاوم رأ كمل د

 ايزاوم تار اضأح رع (رخ ه-جونو) - ةيوازل ثم اد ةءازونيش امك

 - >أ لثم جا ك5و جآ لئمابتمه عار ونيتمامان ا اداعمهاتباو زد جادا

 طاههار ااوزرف هدط ىلا !خ ا! اضيأجرخ (رخآ هجولو) ) ةكرتشم جاو

 مسا لثمةثلاثلاو ح١ لثمةثاثلاو 2١ لثم ىلوالاونمئاقك ك ١ طا

 2 - ! اناوارف طو ىلا هن .2هجىف جس و حا ازاوم دار حرذ(رخ اهسونو)

 ىدوانو ني ءمعاَتل : نيتلداعملا ااض تار قيوازاهتمتطةسأاذافمتاوقتسلةيواسم

 ثاثملك (رخآكهجوو) امهلةلداعمثاثملااءاو ز تش كامهانيتاداعملا |حجط جادو

 حرغو 2 ىواز 2 تلم هرفنلو رمشع عباسلابناتث داس نانيو از 2

 تاتعام برودذ 5-2 اًميواز 5و ج طخ ىلع ةردالسأ كاس هكدا أ 1 ةطقن نم

 كركشمىلادلاو رإ > ةيوازلثم [جه٠ ةيوازو 2[ ةيوازلشم !بد ةيفاثو
 اهانلعحو باصع اتدلا اعلا انمي .ردةأو ىلا هل اوقريسفت ف ) ريسافتلا ضعيف ) ىنهتنا

 نسل ىهعسن ب بمغلا مجر مهمالك ناف نومها نيطام_ثلاندار ا١نانيطام_كالاموجر

 ناسالاىذ-  اذاف ضثوهفءامدطلا ذي ناف عب ردلاوهف هنوغرتيلساذاف اد :هرمص باد

 (ىتاطسلا ديزيوبأ لاق )ىسم'ارزاخوهذهتضوج تدتشا اذاف بت اروهفرتخا ذا صراقوهف

 فاهتممروقدصا قنمىفاتعضوو ةعانتاال_,عاهتطر و اذدلا بايسأ عسجب تعج
 تحرئساثس الا ارد

 دعم

 هعانتقواخ ند كح, لو «* هعانقلا مزن د سقنلازب رع

 ' هءاطوافم» ىقافا تلقو * ىد رحو ىعمط نه”ىد,ت ضفن

 (ماقوبأ)
 ملاءودنمرهدا!ىفانعلا ىدكيو * لها هن م .رهدإا ىف غلا لاش

 متاهملا ّنواهج نمتكلهنذا « اخلا لعىرت قاززالا تناكولو

 (مهضعبا)
 ه3 ملا



 [هلفداؤذلا ىلاريهضلا عند » ةرادسواسواهاتدحواذاو
 اهاسو-راراهتب وعص ىذحا « ة- اح ىلا! تضر_ءامل

 اهاقأوانلاهرثكصأ ناك ام ه ىسحاصا تاق اهتمت تءئم

 اهلعل تاقفاهتنتر ضءلن-ه * ذر ودهم اهلعالافو اند_5

 كنا غلب ةورعل تا من لاقذ ةجاح كل ب رحرتلا دعبدا تاقف ىوزاللا يئالاونأ ىناتأف لاف
 ىناودهعلا قداص لاو اذهل اقو برطو ماقان دفهلوق تغاباملف تاسالا هئدكنافاوظفت
 هللاوال لا ةفماعطلا هيلع تضرعفلاةفاهارذعلا بلطو اه.نظلا نس هلهتئارذغب ثاودرال

 لجرلا دعما هنمدعقالفذ أ سها (ىلارعاالخ) ىهتنا جرت متأمش تاسالا هذهب طاخال تنك ام
 رادةءضرالاوتاوعسلا اهضرعة فج عابأس هان الاةذلو تلاتتف اعرسم |.منءماه ةأرملا نع

 (ساونونأ) ةحاايهلعل الملا ني فن نعب نم عسص |
 مال_سل هنءضماو 35 مارل كنج لح

 مالكلاءاد نمل » ري ختءدااءادبتم

 « مايلي ءافم_بسلا نمل _فاعلاامنا
 مالغلا ق الخا كلر هاموانس اتش
 مانالل تار اش ٠ تالكحآ اءاذللاو

 كلذإهلذيلاملدب-أ ءوسارخ اهناكمىلوو ءاذقلا نءلزعرعدمسا (ضاففمهضعبل)

 نئمطمتبالولابدجاف م اذ هريغل دعتسار عانأ
 نزوو ةقرعم همذنكلأو 5 لدعوة فرعمل.ةقدصتو

 مدعل)
 دسالا هلة متمدأةيانذلا نا »* ةصاخم فاررغهّن ررةحتال

 تاذلا عم تافصلا سنافالاءنو ديرب و تاذلاب داو ىلاعت هلا نا ىلع وهم (ىراصالا)

 نبالاودو>ولا عمتاذلا بالانوديربسدّملاحورو نبالاو بالا. ميئاقالا نعنوربعيو

 اوهجأوذا.للا عمتاذلا سدةلاحورب نودي ري و ةملكتلا مسا هيلعنوقاطب وملعلا عمتاذلا

 هيلعمسملا ةريسوهاسنا مهيديأب ىذل|لمهالاو باصو بره نمدإو مالسلا هيلع ميسملا نا ىلع

 ةراشبلااهانعمل خا ةظفاو انو سوب رامواولو ىتممهو هباعص أن ءةعبرأ عم مالسلا

 تادابعلا نمماكحالاىف اهيلا ثوعجرب مهرباك ااهعضو نيناوةلادف رعت ب تك ,هلو

 ل>دقنولومي ةبناكلملا ىلوالا ةثالثموقرفنمر وهم اوريمازماننوا_هدو تالمءاعملاو

 ا.باهعردتلبقلءلان روءالو هبعردتو عيسملا د دعتاو توساتاا/توهاللا نمءنح

 هنالث ثلاث هللانااولاق نيذلارفك دةاىلاعت لوقبةراشالا ملا اوثيلثتلاداوحرصدةءالؤهو

 وقمءلاةباثلا توهاللا ىلءالتوسانلا ىلععقو بلصلا و لتملا نا اولافءالؤهو
 نااولاهة

 نااولافنيذلا ارفكدقل ىلاعتةفوقةب ةراثثالاهيلاو هلالاوه ملا راصفامدواههل تيلقن ا ةملكلا

 سمشلاك توسانلا ىلع ةرشأ توهالا !نااولاق ةيروط ةلا ةثلاثلا ميم نبا عسملاوههللا

 دارملاو هنوهالذخ-و> نهال هنوسان ةهج نم عسسملا ىلع عقوامنا بلصلا اولّدقلاو ةرولب ىلع

 . توسانلا



 ىئادل ١

 ىلامإو بئاسملا مايأ ههبو ناكهلقأ مدعي لاببحلا ىلا تجاةدافيكو هتلاج ضرأ ةنامالا
 ةامفلاتومو ةاءهلامدعبإ_صواماكو بقاوعلاءوسو بابا دعي هيرقامناكو بئاونلا
 نوكح لا ل.قثنيعلا عجو ىلع نيدلا نءلةثا وه لق: فصوىف(بارعالا ضع لافو )

 لعنلاو جالا نيرو هاذقنيعلاو نفل نيب وهذ ةكربلا يلق ءْؤشلاريثك كرما ضرغب
 (ىبابعلا لكواللانيرضنلا) ءاصح

 حو ىلع :رهدىلداةنو * هتعضو دقن ءمادالا عفرت م

 حورأوىنءاسامىلءودغال « ىتناو ءاسرلاب ىسفت للعأ
 ةناةةيلكلاءادثا ناك ةمثنموةداعلا ف هلداوي نا نكعامرثك أددعب(ناومج لكءادثاددع)
 ءاقياوم وثب هةبدنيثا ارا ضعدذدال دلاق(دهازلا ورع وأش دحا) ىهتن انين اناسالاءادثاو
 هللاَقف انه موثل ارئاف هغدص ىلا ةءاصعلا تفر افد ومسلارث "اك رثأ اهب حيصمأ مان وهيصعو
 هللا دمع بد ىلا (لجر ىلص) فرح ىلع هلل ادعي نملوبأ مصأ يباب ل اشف تبااءاذهام هنا
 لئالد(ىوقأ ن «) ةجاح كير ىلا كلامأ هللاقو هب ونيهللا دبع بذخ الع ماهو لس مثالرايملا نب ١
 بءجأوءاوهلا لاخت يردن مزلي الفءاسسامةشيدص نءةعفَذ ءاسامةندصص عفرءالا تاء نيلئاةلا
 ىسهتنا عازنريغن مةمردت هكرالاذا عانتمالازي_-ىف هتيعفدلب عافترالا ةمعفدن م عنملا
 ييطبلا هقئان اولا ىلا لمحي ناكر ها. طنب هللا دمعنااهيلع دّعملا زعب راونلا ضعيف (تدأد)
 دسافا!كلذىك را لهأذخ [.فهئمد فام ىربووىرلا ةئردمف قدناكو دادغبىلا وم نم
 و (ٍفلارعا لاق) مهرد فا أد امس ة نس لكمياعى فلي ناكو دما مهذب لصأوهو هنوعززيف
 هنعلةتئمريغد -فأام ىلعمدقو هيلا عجادري-غ ًاامقراففءاندحالدب هترخ أ دسفأ نأ
 تكردأ د قفانبانريغ ظعنا ىحانريغبظ عن ملف انعرهدلا لفغي لف انلفغ (هظعي لج را ىلارعا لاق )
 ىراو+لاق) ىهتن ااظعاوةيرحتلاب ىنكول-ةغنم ةواقشلا تكردأو هسبن:نمثداعسلا
 ب وع 2 وابد واثدع واهو فانملال_-ةدينار ابل تاذأ ولام ون ىدهمال(ىدهملا
 انهن اوان ددواموف هل ناقو هنفرظةساف نويلا ل ديناك.ف ىدهملا هن ذاق هنمةريغالرسصبلا
 كلذ ءلبالف ىرسك نيد ىلع نو لاق ار اهمالوالملانقر انئالو كا ةراغنال ىت-اندلاوكن اذاسعم
 ىشتلاةذإنمبطاوفءلاةذا( رصنتسا الاه ) ىو كلذدمب نييلع لوخدا|نمهعنمىدهم ا
 ناكسن(ينارعاج) ىهتنامدنلا مذاه تملي ىشنلا ةذإو ةيقاعل ادج اهدي وفعلاةذانالكلذو
 هقاوفءنملعأام عمر افغتسالا كرتناالاقفّكل ىف هلل بقف نورفغتتسي سان اورغغمسبال
 سانلاةصض(نيفراعلا ضن عمس) مول ىرارمصا نءملعاأم عم ىراغغتسا كلذكفءضهتجرو
 تةزكف ,هففات ,رك 3 غم وار ةغدق هللا نا فاسأنا تومهد_.ةالاقففتوملا ىفءاعدإا
 هسفئاد شلي هتعمسف قيقعلا,ىرا دىفالزان ةليذا نب ةورعناك ل افهتنادب عنب (ةدرج كح
 اهاىوهتقاخكلاوهتقاخو اهلمكداؤف تعز ىتاانا تاسالاهذه

 اهلك ةيايسصلا هيحاصلاىديأ « امالكوامب تعز ىتاا كيف
 اهلساو اهقدأن ةبسق املي .«٠ اهغاصف ميعنلا اهركابءاضيب

 لمت )ف يكىردأال داكالاو بولذا | ىلعىذعو داعملا ثيدحلا لة حي لاسعشلا تاذرملا

 ظ ظ
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 صرب رد و 0 قلوس اهلك اءاوصضسسا دق همس لم

 || هيلقاتالا تثامأو هلقءتاووثذلا تقزخ :”رخ دق ةع.هسريغنذار عمس و ةدي ريغ نيعب رظلمر وهف

 لبقأتباقأا شح اهيلالاز تاازانغدحأ م "يشهي ديف ناو اهاد.عووفهسفناملعتهلوو
 ةلاهأا الث. - 'رغلا ىل_ءنيذوخأملا ىرت وهو ظءاو هذم ظءالو زحازب هللا ىلارح زين الا ملع

 اوهدقو قرت اوناكاماث دلا قارذ نم همهءاجو نول وب اوناك امم بل زن فيك ةعجرالو مهل

 ةرمس-و 00 كرام فرست شل ندعوباوناك ام ىلعةرخأ الام

 تمهد نيب لمخ اجولو مهيفثوملادادز مث مهناولأتريغتو مهفار طأاها ترتفذ توؤذلا

 ىفأمب مفركش همل نمءاشو هلقع ند ةمت ىلع هندانعمتيوهرصب موئلار طنب لد أ نيرل هناو هقطنم

 هم رع ماغدلخا آو املاطم ف ضغأاهةجالاوهءأر تصذنو» ,رهد بهذا مىيفو هرعغ

 نوءنع واجن اوهام هءار و نأ قيناهقا ارفىلعف را 3 واه عبس تاعبت هم همم :نزادقاهتاهتشم و

 ىلع ةمادن هيدي ضعد وهو يد :وهر تتاغدقءرااو هرهظ ىلعءبعلاو هريسغلءاذهلا نوكدق

 ناكىدلا نا ىو هرعمانأ ه-فبغ :رب نأك ايف دز ءزب و هسعأن مت تؤملاد_:ع4ى دكتاام

 نيبباطأه هممت روحا ائاغ جندل غلاسبلر و رض هب نو داهزاحدق | ماعد حب واهي هطتغا

 عمسيالو مهتندل أ تاكرح ىرب عهدوجو فرطنلا فر طددرب هعمس معسنالو هناساب قطنيال هلهأ

 هل تيد نمحورلا تدزتو هعمس شنق اك ءرصب نط ةياطامتلا ثؤملادادز م موءالكعجر

 6 م امعادس حالو اكاندع بال هن رآ د رندا او دءابنو هناحن نءاوشحو ا دقلءأ نيب ةةءبراصو

 لنج أ باكلا غلب اذا سه ور نءاوهظقناو هلعىلاهءذد هراساو ضرالا ىف ليعيد اوولخا
 ء(.وسلادامأ هشاخ ديد دش نمهدب ريام هنا سعأ نهءاج و هلواباخلا رخاقلأو» :ربداقمىهالا و

 فوغوهلالج ةيمهنماضعباهضعبلدو اهةسنواهلامج علذوا عذر أر ضرالا حر و اهرطذو ا

 + هيف« .تدلط. ٠١ فعن ستتالنالا 2 تل 20

 مهما" اسمن مدي ريال مهزيم متو هش رفدعي معجبو مهقالخا دعنم ةددحو امننمحرخ اذ هنوطس

 مس ممأنا 0 ةعاطلا لد اماق“ الود ع نممهنناو ءالؤه ىلع :أنقير ةمهاعسولاعالا ا اناةخنع

 مولاننالو عازفالاممموات الذ لاما ريرغتبلو لوزللا نعظبالثم- هرادف مهدانو راو

 لأ لغوراد هرم مازن اف ةمصعملا له امأ وراف-الاممصضشتالو راطخالامهل ضرعتالو ماقسالا

 1 و نارطقلا ل , ريس مهتشلاو مادقالاب ىصا اونلانرتوقانعالاىلاىدالا

 فرسصقو , عطاس بعلو باج .ءالك اهلران لأ ىلءقيطأ دق بابو هرحدتشا دقباذع

 م وقال لحأالو يفتقر ادالةدقالو اهاويكمب هفئالو اهري_- اىدافنالو [ يقم نءظرال لئاه

 00 لدسساد اوخ الملا بحب( كلا ضعءبالمق) ىهتنا ىفقليف

 ذقو نيعسانلا ن نالامهل هناك أ 1 وج ل ل جرا قيدصناك اذا

 ةزعمف هلعأي |. ىلاه: للالاف اك ْنَد ءاوع ىلع مق دقن ت ةتامأ اواء-ميلءفامتدأر

 هتعي دو هركمو هدمكن هو هنمردطا قاس ن عر 1 :دقرتاذاخ نيءجا مهني وغال

 امناو تراةعدزافالاو دك داولاو لابو لافللاو مغملاو مفخالاو بدبالا (معضطعبلاه]

 ةهالطلا ل معن هن اهللاو لاس ال. ةثناكو انالفانل فم (بارعالا شعيل لءت) هقيدصب“رملا

 نيملا تاذنءبهذولا دنعالا دس نءحرخ دق هكر او نوكسا ادرانتةل+ج اولءصفتلا ضف

 ل



0 

 كالذل تا الاعضوو و م-مممدحاو لك* اعه ىلا ددقر ءاشلانال؟ ئشف دا ارظم_سالا نم مسدلف

 (فنحالا نب سابعلا) ادار تر الانوءذمهو

 ىاسوأو ىنازحأ 55 «* ىتادةفريذامىلاىبلق *«

 ىالضا نيب ىو دعاك هاذا ىفادع مسا عك

 (مهشعبل)
 القتساةادغه-ظفحالو هللا ةعدفبام_ثاللذأ)
 قووبوذلا,فمعأا دوس هه ال_لقماقأ انرازرئاز

 (ىدفدااحالصلا)

 غولباان ودوكأ اصوف قملاو ٠ امره ى مضض اوربصلا ىلب

 (هيغ)
 دوءتل_ه ىوالا انمانأو « دو ىل_ءابامو رهدااله

 دوهعلا كلتهشاو ىف #* ىذمسعءو تضع: دوهع

 دوله !نانجىف مكلائينه ه ىبلاىداو ناكسا ل ةالأ

 دورو ينو شاطع ن مو 1 نمائاعاو د

 ليق:سضرالا ذك هّدلاةداهدع سكعن ,وهتاذكل رهتلا ولقي (رمقلا موجز

 ةدد اوةركك اهعما- تروريمواهرثك انءاملا ةطاحالاهم اًمصل اهنع س ؟نتواتفاثكل اهءوض

 رهقلا هكر وانما | هم ءسفلابر هةااكه ما !سا.ةلانضرالانوك-:رهقلا ىلع صدش ضرفولنذاف

 امهريغوةيردبلاو ةملالهل !لاكّالادهاثيو هلو> ركرجم امل 4 هلال. شضرالال وح

 + ع وتو فوسك 4 ناكف وخان !ناك اذاو ق احم هل ناكر ديا |ناكاذ' نكلر 4 *ةدمؤ

 سوشأا, «املاو ضرال ان هرينتسأ ا ىلءاهءوقو نءاهانا همممو ضرالا لاظ طور ل ادهرمصت

 اهاناهعنمو رهقلا لاظ طور لخاد ءرمديةغشأ عوقول فو-خهلناكف وسك انا ناك اذاو

 نوكيو فوسكلا ثكمردةب نوكأ هيدتءيثكماذنوكيال ذو ناالا ضرالاىلععقتنا
 سكمني القس دان ضرالا ه-و ضه»نالو فوسإلاث كردي هنوكلريثك ثكمهفو كل

 ضر! اذ_هوءل5مءضرالا هو ىلءىرب وحمار وَلا هدحو ن !ءىرباكف ىوا_ةاايروخلا هنع

 ةلومسدار عضو ىأ لت ىلءر كلا دعب عاضوالا هذه ضعي روت نكسحاالا* ناك ناو

 مونوخأو كب كةلخ ل-ءام هكضر أ نع ءم-معنرو كتاوع“ م-منكسأ كن الم (جينلان ه)

 بيرم عشت و نيومءام نم ءاوةلذ لو ماخرالااو :ف!لوبالمالااو :كسيل كنه مهمرقأو كل

 ةلقو كلم تعاطةرثكو كف عهماوها عامجتتساو لدن مهتلزغمو كانم مهناك ىلع مسمناو نونا
 اوذرعلو مه سفن ىلع اورزالو مهلاعأ اورق كم مولع ىف ة امد اوناعول كسا نع متاع

 ارادت ةاخ ادورعمو اتا كناحس ل .ةعاطقح كوعمطب لوكنت دامعو- كود معمل مسجلا

 ل /بايوساوا م ايزاوابرم دموامعطم ةيداما_ميف تامجو



 نك
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 ظفحا (م-و الك نهو)<-هلءن ومأملالاهلذست الف كتاروعنءةروءكطاسنا (نوطالفأ
 نأ امل لسقو ىناسعملا ىطمالكلاراستلا (سبلاطوطسرالافو) كاففد سومانلا ؛
 نمو هيد امم اك نءريخأ ١ نع لوانغتسا(هءالكر هو ) توكسل !لاكناسنالا هلام |

 معأالىل اوقفناال اول( طا ارقسلاقو)انوةنري_صاما اركلا 00 اريسص اماعللا (همالك

 كم ىأر ىم هنافْكَقد هم رفد ة بل ارهظتال(لا و)لعأ الفا تاَقا لءأأبا رامخا

 ناكفةبرعل'اماو مولعل ارثك ىناهاما باشا نبا ناك( رئاسلا لثاما ىف لاق) لاداعارمغت

 0 معلا ةيلطءاج اذاف نيذمعشملاو زيص اهل | قل ىلعا اريثك في ناكواهت رذعانأ

 (ملاطىلا مللايلعأام جلع وأ لاف فقاوملا ءذهىفكثوقواخرعلا ىفماما تن لقو كلذ ىلع

 آد تداول مانبذه مخ ربت اش او خلا لب لزحتاوواح سندس

 ىلاعت وق ىف فاشكلا ةبئاحىف(دمسلا لاق )ىهتن!اهءاقال الوضح أغا عطا: ساملاهلثع
 نوكي نأزوجيال هنأ هس. اعدرو أ د.ءلريسذلاو اواي قلم نأزوجيو هلم نم ةروساوأف

 بءجأو ةرو-الةفد فرظا!نوك« «نأرب هن ىلع كلذ زاحاك اضن ارنا ذك ريل

 ناكَو هلم نم هلوق هب واعتولذ هيىملار امعاب مهزيمتت هدصقىعأ او أف نأ لوالا نيمو
 اذاامف الخ هنمئشنانت الا نعوهامن ام ماع نارام عالم لنا هذمردامتلزنملل ريعضلا

 نمةلكناىناثلا روذحم الف ةيمالاو ة رالي رشلا قالثم#ناةذيقلاىفارهلا حجر
 أ اوغل هالان واعي الفا ديا رقت موهاشبأ و كانه مهمالذا هن 55 .تساربد-ةثلا اذ -هىلع

 قعمالز مها رذلا ن تدك كلوقق أك َةَقد قح هيلعاهقاولغشلا ناك الاو ةمسدرعسالو

 دقو فمك ن ن.دوجو عمءابلاريد نا لاحجتالو رضءبلانناسن تالادوسقملا لب ضعبلا نايت

 نالديعاريمضلا نوك ب<ذئ نو ةيئادتب ا نوكمن تأ ني هو هل هبىأملا حرد

 رخال ًادسلتلا لءج ف ال_لوةعمنس- ىنعمهنممالاكاان نامتالا أد مهم كسلا لعح

 ءادّشس ا ىنعأءادّءالا عم لادصقلا ناكر م ديك ٌّى 0
 هنافمهردب م_هاردلا ن 75 5 تاقولام فال هذ انبهسهديز ن هرعشا كلذ ناتالا

 عجن او ها ىف ل_ءقام هت ضرون اوةمْلَسَو رطف هيضارتالوءادشالا د هقد. ف نال

 ناسيتاللاله فن مالكلا ادم م اك نأ وّتسأ لعاقا | دمملاب ىعئالو + لا ةعحاراميناعم
 |.هووأ ةقيقد ادم | هله أ هي هتا هناريذعي ثء-نمأ د. افرعدهيامىلب هم مالكلاب
 لثملا ىبعرث ادللا كل ذاب ىهسملا يا: ححص ىف( ديدملا أن بالآق) في رمشلا دمسلا مالك ىبهتن |

 حد_علدوملاء اره ضءبلوقو»ودارط*_ىا هنأراساا لثملا باك اص مءزامنارثاسا

 هش ةورباج ىلا همجاحود هقنبناهلسريزووعبجب ثيهين 1ع اذ, ذاقلا زج تارقرمالا

 بارشلا سلجم مهب علولاوةياعدلا كلذيدارأو» املا ىلاءل نم "هلم ىف ىددعقربلا

 هنور-5ةلوطو ه-ئاعادربو « ةلط< كيت لاول لو

 همييدود_مذن ب نايلس لّةعك «* درشمم ول همقاحم ولو تب 2

 هنود و ه- ثدطىف رباح وأ 5 هناكت اهلا +-.فقاوأ ىلع

 - هطيجءوضو شاورقهواذم « هناكحابصلا ءوضا دين اىلا



 ناكمىلا ناكمنذ * رس لزتمانثاو
 (”ىلا ىدلاو هبتك امتو)

 رسكراةةنمكرقفلاف « ىنسغللا قم رةفلا فذ
 سسفالاو كل-ةةناوناذ « ةهرب أ ض .رأ كحقو

 رصغضماهذقو فقزرلاالو 0 هارهيف ةرودم ضرالا

 (تايزلا نبا حدعىلوصاا)
 ارد_--_فقاماذارب أو .٠ هصغقاذا راض 0

 ارةفااماذا ىندالا فرعي «٠ الو ىرثأ نا دعبالا فرعي
 (ىسلا فااونأ)

 را نهر ءاون دعب ترصو 5 رادىلا راد تاقات نكس ١

 راونأتاذحربلكف سمثلاو ه ىوثث مح سفن زعرح راق
 ذاد-اولا ىلع ةدصيالوهو هيت شاح عوف من هلأ, ددعلا فيرعتثأ ىلع (با سلا عجأ)
 ة.شالاناصقأ 'رادةعهيلعدي يزد دع لكما ةئاقإ وذااة نشاط اذار ظن همؤو نام ة.ثاح هل سدا

 لون كوأ عيصاماددءلا نأ ىلعاوعجبا دقو هفعضام هوم ناك ةعن هودس |

 ردشبد- >اولا ىلع ديزتامال فدنو داو ةنافوفلاق فدل ى ند ارا نال ما

 روك لا فيرعتلاف امهعومج هد -اولاودادعالا يتاوح نأ و هامه: كف دال ناع

 اصود ساواضيأر راكلا عسبج ىلءقداصروك ذا في رعتلا لوةث ليد اولا ىلع قداص

 ثائةيئاثوفلاو سدسلا ةناسلا ا مدشاح ع و2 فهنهنان ! هلا لعق دصد الثمحادصأاب

 وبأ ىدعأ) دارملاودو سد _ااو مالا عو#فصنثاثلانا كالو اف نعأ شدو

 تاينالاهذههعمبتكو مهردلارود قاالر طصا ةلودلا د.ضعل ناجح رهملا مونىف (يبادلا قدما

 هانا تت ادد نار ومف «اودت : حاو كالمالا اود ءلاىدهأ

 هضاب نع كلرد_ةوعم .٠ ايم

 هيفا ىلعالا كلل! كل ىدهأ « دةفكءاااهيدي ضرالاب ضرر
 (مهذعبأ)

 برحلاو ليولادكلم ىلءمكحاف « الغت_ثموهللا, كل ءاد-غاذا
 برطااووهللا مش تدب ادعاأ « ةطباه نازيملا ف سهلا ىرتامأ

 (معذعبل) نازيملااهتس ةرهزلا نال
 ناطواناناطوأ لدن نم « ةعدف شسعلا ضف كنءزعال

 ناوخااناوخاو ضرأب اضرأ 5 امي تال> نادال لك قلث

 رعلاد.هرعارهالا ضءءئنحي 4 ةرمصفملا ةنئايثئيا)

 الا ذفانال_هلا ىثاسهلاثمان « اهاممقباورخلا معن نمت

 ردا فدنالةااو دام م 3 مئأدنال ه- فان داق:

 لامو)باودلان م م ءهبوطت لاء حرخا (صوملطت لاه



 انادي

 ا كمونرخ أوريسدب دقاذا !ناف لءعل ا صاخأو ىف. ةدطارصلاف ل4 ١ف نحو كعل

 نءدعم املا ىلا ب رقتو كلن 0 نكوذن ها ىلا :اذإو نازمملا ىلا َك ارذنو

 الة ءأبر هلا طسو ىف حوأ ىلع قو هدكىه رك !نم سبل مدا نما رانلا |

 | اورتشا سذدلا هك او أىلاعت لوقف ( نامشلا ىفلاه) رطخ ىلع كلعنمو ريشي ىلع كيونذ نم

 تدب رامو ةيعس ةراعمسا اورتشاهل اوقنا نيد عماوناكأمو مهتراحت تحب راةىدهلاب ةلالضلا

 ناعسدملان ةىناستل !ىفاضبأ (ىببطاا لاقو )ديرب <« نب د يءاوناك امو هوقو عيشرت مهتراحت

 2 رلاو لاا ١ سأر ةمالس مهنا أف ةرصصة هى راحتلا بواطءتاللاق لابني دتهماوناك اموهلوقا

 ءالؤهو شاعملا قراعأ لمكف ةراعلاقر_طف فرصتلاةفرعم قلو اع اطل | عسم ضئاعرو

 مالك( ٍباَكَلا عماج لاهل فاش كلا ىفلاه كلذو ثواو هدة قد رطلااولضو نيئيلطلا او ءاضأ
 ىلاعت لوةنوك. نأ ىذدةيلاغبالا ىفهركذام نال لاسغبالا ف همالكدناعبةراعتسالا ىف بطلا
 ةوالطواقنور مالكا! ب_سكي هسلعل+اذ!ق!اودرادب رتالاص رئي دعم اوناكلامو

 ديرضاابهلوةةمالكلا ب ينلاسأف ةياردنل ن* ىلع والادب رتلا ىلع جول هيفنادجوبال

 مكلاغبالانالاضي أ لطان لاغيا هنأب لوقا (اضيأ 17 اوقأو) لطاع نا ةءاس نعو لطاب
 ىلاءتهلوةيهلاوأ هو بانطالا نم دو دءموهوأ مو دي وعملا حيةدئاز ةةكسي مالكلا م 0

 ىلع > ةدابز +_هفن كل ةلا ال د هملوسرلا ناف تود“ هل رار كلبا نما ءاوعبا

 مهتس درت هنا داو ىالاك لسقلا اذه نم سدا نيد هما اوناك امو ىلاعت هلوقو اولاعتاذكعامتالا

 (سدقنب فن>الا لاق) لمأتماةناطقاناضراءملاو ضراعتم ىبرطاا الك ن أوالا سد

 (ىدفصلاحالصلا)اهتدج واكف راهب طضمأالو ىناطاساهيىذرأ ةلكيلطف "هلمات در

 نيرو ءاس كتم اربا 0 افرطلام1اروزب فيك

 نيعهسلعىل عفت :و 35 معدن مباغدق 6 ارثلاو

) 
 لستالو هدلعىقد_دفردب « هناكللقأنا ادمح ىدفأ
 لسعلا صرق هناكف هنانحو « ىف”ىردخلارث اذاال-هجو

 ىلا امهتئمضراللاسامترمص,لا نم حراخلا طلخا اهعسرب ةرئ اد قف ”الللعجول (ةفصأ ا ىفلاق)
 ناك نا ةسنان ني رشعوتسو قئاقدعددأب للان 5 ًاكيفلان ءرهاظلان وك.“ ءاوسلا

 هكلاسرف م م 0 عرذا هن الو هرصن نم طذلا حيراخلاا صخشلا ةماق ا

 ناب وثب س دارقسلا حد هى( مكملا ضعلاف )اهفصنن 0 اء عدلا نم هاا انأىف

 ليضرأ ف نيرادلا مفاذم عم ل هللا نا(« مكمل ضءب لاف كلج امداليل اريك -ردالملا

 (مهظعبل) اهقرف
 رفلاوهفسخ ىلعماةملالب « ارغس العلا دانرت كلارا سدل

0 
 نا اوه ىلعّر> مام « نامزلا ةتاقنمدشا

 ناعةسمرب_تهناف * هنهةساوهتلا قزرتساف

 ناو



 الا
 ك6 ت[©١ش١ش١©[.[. 10 2555157575757557575757150707لتلتات>+>طْججججج
 ءان انان [ثاملا دعاه مظعت ثد .ي طذ السا هسآرب سان وهف ة ضرالا ىلع - ار متاههياقسأ |

 اس5 ةرمع عبسطقا ذاف دلك ازح ااا ىلعم دأب متخرج طرا ىلع مايؤل و

 لا<ودو نيءاضا!عوجم ىو اسفاعارذ ني رمشءمل_ىلا ناكف ثاثملا ةدعاق ىلح ل_لاقيطنا
 ضرالا دكر مزل سد قيفدلا وهام ىلع(ملاعلازكرم ىلع ضرالا لةئركسه قانا مسهل اوق)

 فدا رهظياك لمت كا !,تةيدف الذ اءاهك رد نوديرباميلع لقت د ارش بوسناهتلمح

 را ااوأرقأ تنك لاق (ىممدالا كد) ىسهتناءالضفلا ضءعبهنظاك 2 رحةهج ىلا اللمع

 يبا ارعأى نو م-رروةغهللاو هللا ن مالاكس ءايدسكامءازحامهيدنأاو هطقاق ةقراااو |

 تأ ارقف تييقئاق هلا مالك اذه سدللاةذتدع ًافدعأ لاف هللا مالكت اذ ادهن ممالك لاَمذ

 لا.ةفتاعنبأن متاقفال لاه تارقا اردنا تاقفهلنا مالك اذهتصْألاَعُف كح زعهقار

 َْكأ ارددا| فرش نم 0 مكملا ضعبلاف) ىبمتنا عطقامل دور ةغولو عطقف مك.ةزع اذا

 قارولا دو« ىءملااذ_هدخأ أ ىنغتسملا :رأا ىدعتام م رقمفمل هللا ىدعبادحأ دال ٌْ

 ردة: هللاىودعتتساو *« ىنغءلالانتا ىدعتكا لاَ

 ريتعتولراك أىسغلا دع « رحجزتئالارقفلا بئاعا
 زكرملا ىلع ةعطاة م طوطخ هثالث هون ضل ندب ماي ضر ( (ىبرتتل ناهربلا ١ ظ

 نانح ارفنالاو ةعافاثلثزكر خا ل اوسةهقاولا تسلااناو هزل نم لكبف هب واستمماسقأ ةتسىلا

 اءاوز نال عالضالا ىوا تماثل ئمراصا ةمس؟امويفرط نيب لصوولذا هدا دما ردقب لك ىجلض
 ناعلاذلادةماواذكاذك عالضالاةةيوا هتماداوزلاف نايم استمناقاااو نيتءاقك كتلك

 («اكحلا صعب لاق) ىستناني رص احنيبد ودع هنأ عم كلَذكح ارفنالا ناكنا ةياهنل اريغملا
 هنأ ىلاو*القعلا لقع ل ةعىلا عج نا لقاعلل ى تشب (موءالكنمو) هناسا عسنا هءلقق اضن م
 نما( ىرممبلا نسما لاق) لضاس:ردرفلا لعقل ناو ل ذاع ذل ىأرلاناف ءاكط١ىأر

 الامىلا تنأ (مهءالكن مو هبلطتالامةرغ رخ الا نمقحلان اوجرتأ هقطيالاماثدلا نم بلطي

 هد_احمغرا هدبسأف لصأ نم ( + ((جبلا جيلا هأ مالكا م) وجرتامىلا ك-:هبرقأو+ رت
 ءاشرتوشلا لد دع كفوقو كد_> ةداعسنم تاداعلاتاداس تاداساا تاداع

 قالب ىلءريس هيلو فاضي نويل ند( ةاروتاان م كناذةرامعب اذان ءلفتشا ةساحلا

 رم ”ىلعاطحاس .ص ا عاكفان ندلا ىلءاي زج زح ميصأن م قاوسابر زل: قامعاركم شد)و

 كقزر ىدنءنمكملا نأبوالا ديد مون نماممدا ياا هد داتا بودءاع نحال واو او

 ىلا لرعيو لزان كل | ىري> عيمق لمعي 2 نمتكت الملا ىلا أنو الا ةديد -هلمان مامو

 اذدالاواعاورانلا ىلع كريصردةب فودءاوملا م كةحاحرد ةبف وعر أ مدآ ىنباب دعاص

 كول او ىنواماعو فوعداذ مدآ ىان اهفم 0 دالاو دورتو ايف مكسةبلر دقي

 ايذدلا بح حرخأ مدانيااب رمد باق ىلعر الر تريسدذاالو تار نيصالاب عدم

 اع هن :اوك:ىهأ اع لبعا مدآ نياارا دبا داو بلقفىحوا ذدلا بح عقبال ا كبلق نم

 ١ ةصرقنو لج ىف امتسو كيلق ىفةواسق ب دجرو اذا مدآ نبا ادبأتورتالام -كلءجا كتمت

 قدر طااف دازلا نويثك أمدآنباا روم ديس ءافكةزرىفةءرحو كالامىف
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 ةقدق ارلا ةيهاتعلا نر اع أ نمو (لاقغ ) سا ساونوبأ كل ذكو كب سةفاطا و ظاذااةقرىراملا

 اه هاو عةيهاتعلا ولأن اكو بتعهتي راح باشبو ىدها ا محد ةديسقىفهلوق

 اهلالدا 1 لع 15 ايلاف قدمباام الا

 اهلاذ_ءموالا ىف بعتأو 0 اهب ىلقمتلا بعنأ دذا

 اهاامع ضرالا نم تكلس م اًمهمح َْق قيمعا 1

 (ةوقعردلاىفاجنمو)

 اهلابذارج ردت ه- لا ه ةداةنمةفالؤلا نأ

 اهللالا سدي كيلو « هلالا ملصت كل

 اهاازإز ضرالا تازلزل » هريغد_-ً اهمارولو
 ريمأىلا او رظنالاقف تامال هذه ةمهاتعلا لأ دا ثنا هةعارمضاح ناكحاراث,نا ع و

 قة تاب الا هذ هن ال _عاوراشب لاقاك مالا ثا ىردهاو هب هيسركن ءواط له نينمْؤملا
 نما هارت كناف ة كلذ عمو مهب كم .هابورمدعلاكلذءار ءب_تاهل نع ذأ د قفا دموالزن غرعسكلا

 كعيطيهارتق عنسمملالهسلا ىع-اىذلامالكلا اوداذهو تاراغل ا ىصقأ ىف ةفاطالاو ةسالاا

 مالكلاريخناف مالكا !نوكبب نأ ىئشاذكهو بلعثاا غو ربا كك نع غ وربهتلثام تدرأاذاو

 دقف كلذ عمو تلج دقة كنق ظافلالا فر ءوتلاوةوادلاامآو نذريغب نذالا قل دام

 ى كل سدلم هردهديفل--رإ (صابعنب ا لاعه ا اضيأ تقول كلذ ايل «ّتسم ىلع سمع

 (ةودرعاج ااذخأ اذه. نءدز لدين مح رم

 كللاملان هتقفنأ اذاف «٠ هتكسمأ اذالاهلل تنأ

 لوقي ثم ىرب رولا عملا اذهلوح ماحدتو

 قب الارارئّرفاذاالا « قياضملافكنءىغيسيانأ ٠ قثالدنان مهمقامرشو
 ةم«هينوالاةأ عا هلوقةرعشنمام(راشب لاق ) هل تنك كل. نكي0ناكلام(بار ءالا ضعي لاك)

 ) رضصا يش أى ءاسن لو ىصخ عسب رأاهاكلتاللافءا نلت ىفل وقتا 4 لق هئونالا

 لوطأتانامئاك الادلا نم ٠ لوانّتم ْىرسهابنك تغابامو
 لضفأ كفاموالا اورثك ناو « ةحدملوقلا فنودهملا غلب ءالو

 دحأ مخفف لومسماك اذ ةاحاذا ةءامدلل برضي لثماذ همم أ ةركد ىلءااج(لثملاف)

 ديصأاىلا اوبر فن زم ةريشع برعلا نم لج راناكمنا لثملا اذهلد أو لبالا نءةمتفلا ةركملاو

 تناك ةركبةيقر ىف ةالخلا اوتلعوتالخخف موس راوعضوو مهول د قف رقد علا ضرأىفاوهةوذ

 لافو ماعز! ض. سو ةرلا نا ع نظر مهونأح رك لمألا نمو دهد عبر كيلا تءاخ نبا اوما! ىنال

 مسدعإةركياؤت تالقوت اج سانلا لاف مالا فيكن ءاانإف ضيبلا اواسراواماعثاو داطصادق

 ك:ازغىف تانامدل لذ لسو هبسملعهقلا ىل مهنئا لوس عم ينارعأ ازغ(ءان رعلا برعلا لمن م)
 ناهربلا) رخ . الا فدنل اانع عضوب نا ىرخ انوا اوجرفوةالصلا ففانع عضو اقف: ذه

 لطاب وهو تلاثل احح تائملا!ءاض ناك * ءردبادجوول أ يصتال ىذلا ءزلا ىلع (ىلسلا
 نيباذكو الثم عرذأةرمشع ءملل_تلا سأرو هل ةسأنيب ظئاج ىلءال# نضر منانال ىراسجلا لكشلاب



158 
 نول.لقاوانب دم2_ىلاناف مولعلا هذ ومس انلا لغم-ثتناه ,ركسنا هلل اوان | ( قارس ال اءاكح 1 : 0 ا لا للا

 |اوبأهداعف (رمصن ض سه) لق !نيغرغتملا نمنورباداا ولقأ اها نيدع:--لا نم نوغرفتملاو
 : امدادا|نملد ني سلا ملماصوب أهل لا ةفدا هلانحدم لقرسصل ؛1لاةذكيام هللا مم لادو مللاص

 ٍ بحاص) ىهتنا همالكر ملف ملاسوب أن ذا تنآف كلذ ناكن ارمصأ هللاسةةرقصو طارصصاا ىف
 نم ءالكف نورثكم د نيذلا| ىلع عسنشتاا ىف غاابوريكنلا ددشن ادع (رئاسلا للا

 ْ 3 دوه ثلا لءوعملاتاأدر ,و أ ةغالا بكف ري_ةنملاو سم نلا ىلا ةجاتلا ةءيرغلا ظافلالا
 ١ لءحهيدتر ءادر لكس #*َ هضرع مولا نم سديلءرملا اذا اهاوأىبلا

 ىهو ديدنلا نمارب ز اهامنا- ةلازما نم هتنمضت ام ىلا انرطثاذا لاف مث عبارلا داما ىفاهتدر وأ
 5 بوذيداكبامةقرلا يئاجف برعالدرو ٌكاذكو لاق مث ةلظاغالو ةظفريغ هب دعما م-كلذ عم

 اهاوأ ىتا اهم ذا نب ةورهاةروهشملا تاءالا دروأو هتقرل
 اهاكوهتقاخ امك كاوهتقاخ +« اهلم كداؤذتعزىتاانا

 ةيرثطل نبدي زيلوق بولا !تاعقص ىلع فربو عامءالا صقرباو لاق مث

 هلمان أءافش تناك ىد رك ىلع * هناي درب صول ندم ىف

 ا هلئاسانآالو ىمطعي وهالسف 5 هتيهو'ئثلكف ىاهنمو

 او روأاء_ضالا لك أيالو ةموديقوأ ةكشالا ىربالة الفا فنك لوقا ذ ناك !ذا لاق مث
 ١ )تار ارعلا فظشو طافاالا ود -ونوطاعي ٌسعلاةتراو د وورضحلا اونكسموقلاباغ

 هنكمد> أ لكن اذ اهب رطلولس نءزحاعوأ ةحاصقل ارارسان ل غاحال ١ كلذىلا داحالو (لاف

 اذهلاه غاجبابرأ نمهفةلتي وأ ةغالا بتك نمهطقتلي ناك لذ و ماكل !نمىشحولا.قأي نأ
 تايذع ىلع يسذا ارمك هرع و مالسالا ىفءارع_ثاالئاوأ نه ناك د5 ف:-الا نب سا.علا

 اوارضسا ىلا جاع همي رغةدداو ةظفل همف سداو ناك رررط ىلع ل ط تاًولواكو أن اصغالا

 هلوقث اذ نذةغللا بتكنم
 لءاقبمكل ىذرأ الت اكناو» مكان لماق يضرم ىفاو

 لء.< متدءالادولا نم »مكس وى ناكدقام مر

 هرعشفامب بشد ناكى اازوذ ىف هلوق درو اذكهو

 ىناقلا يلق ىدقيىاق « سامع ةسنما زوفا
 سائلا,نظلاءوسمزهلاو « مكب ىط تنس أ اذاتأسأ
 سايلانم ءوامبلقلاو ه مك افقوشلا ىقاقي

 عمسلا ف ىرمسأو رطاسملا ىف قاءاو تا الاهذه نمقشراو ظاناالا هذه نمبذعأ لهو
 قباوسلا رخاتتاهلثمنعو نائ-الادقاور رست اهلثمىلعو نازرالا حاور فذ اهاثلو
 ىنتملابرطلا فأل وقتركذتالا مايالا نمامو:ىناساب اهرجألو ناهرلا نع

 قلل هكلافمىرابغءارأ « قجأةيحلبوهلي نأءاشاذا
 ةيداتعلا اونأ اذهو دمعي نر قةرعو ”هلم-ىهىتلا قيرطلا ذهكال سب نأ عسطتسبىذلا نمو
 ءانااك هند وهرعش تامأتاذاو نوريثك كاذذا ب رعلاءارعدو ةسسامعلا ةلودلا ةرغ ىف ناك
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 ناهد نوع
 فئاخ تمص ناب راو ٠ وجرت تمص أ اذا فخ

 هاطل هقاهببف ا م فانك 'هوركم دير

 (زيزعلادبعنيدعس)
 فاكلا هنود أي قاكنلا نا « ادا ىوهلا!ءافا فاكتن مان
 فرك_هرءاوفالا نم ندا 5 هلئامشن م نادل لل

 ارشناوريفن اريخنااهءادر هللا هلأ الا ةرب رسع «راا رملا رسما مليو هيلع هلئا ىل_ص ىلا (لاق)

 لاو با ارعالا ضءيهدخ رشف

 1 هيد انك : انما أ ترهطظأ اذاو

 . 0 رشيموسومرشلارسمو « هب موسوم ريدلا رمق
 هنلالامتاك اهئاودعايد لاقريضحا اف هلزهذح ارنا ففرصتقةيالو (1 ارعا جاجا ىل 0
 | تلق مطب نأ ىلع سلبا تدو اردةاهتالام )تصح لنا لك [نملامو ينارعالا لات

 ىلعتر لا عضو هباكح نءىوقاةح (ءزخلا قتل سدل) هةءاقعو كدذف لبقب لذ ةاد_او

 قوام 0 يلام لامر ُط- نءلدولةافالملا عضو م-.:ناولذا ىوةسملا عطسلا

 ىلازكرملا نم ةدجر ادا ةثالنلا طواحل انركرملا ىلا دو عةدس ا نءجرذونيتاساا

 رتووهو ندا ارتو ام. نال دوم«ل!نم نيقاسلا هلوطا مزليوكلذك امنالثب الا
 اناكو لا مهنيقاس الاسقف همقاسلار اظنفايو اعم ىلع (معانلام رحلخد) ىسمنا نيتداخ

 نمإ راطأئدابلاوةدحاوبةدحاوةيواهملاقفةيواعماب كتريسع لثمف مب 1

 لزئاذا ببي> هل رمدل نم بدرغلا ةنسلالا ىلءةرئادلالاثمالا ىرةي راما (تاملكلا

 ناودبعدبعلا رضضااهسمناو رحرحلا ناسالاو بااانالانانالاام رصبلا ىع ردقلا
 بهذت ةئطيلا ماس 0 نم عطقأ مالكا ضعب فارتقالا مدي فارت_ءالاد-هدعاس

 3و ةزيقال ةليقا كلا 0 ثلا م ءاخالا مدقاذا ةنام هر ه5 ت_ساو ةناكرتأر ما ةئطفلا

 ءممهللان هد عاج هيدنوةير دنكسالاىلا هءولجو بهذ نمتوبان' قف هوعطو(ردنكس الا

 سد اربدم ناك أم هرش نم لق ةريعلا ميظع مول 13 هسوولطن لاف هنوم مول

 نهراك اهانقرافو نيلذاغاهيفانقأ آو نيلهاايدلا ىلا | :برخ س .وطالمملاقو » البقمناكام

 كمر كذعىلوامتءاوو كلذ تع نستلم ا! بياىناملا نوطالؤ ا لاقو

 ردقنالو عامسالا ىلعر دس ءالااكدقروط سهلاهو «هرامثوهان عمري غىلا داعو هرازوأ

 مل ىلا اورظنانوان'لاقو + عاقتسالا قع ردقنالو مالكلا ىلع ردن موملاو مالكلا ىلع

 ناوعءاالبارمردنكمالا ارذاسامرخا لاهو « ىل خا ف. يكمادغلا لظدلاو ىضقنا فيك منانلا

 سمالا.ناكدقرخ ؟لاقو «هتوكس ايد أك مالكب اًيَدْويلرخآ ١ لاقو اذهه هرفسريغ ةدءالو

 دع وبال طاغلا لدينا (لضافالا ضء:مالك اف عقو) م ةسهياا ارلغتلا م ودلاو ةاتانلع سال
 ءيئاذه همالكفو ىهنار يزعل نآ ارقاافد- وبل كاذاو لاق وخأ فالي مالكلا يصف

 ضءبلاق) لأ :انشاا اذه هلاوا ملال هناكسهملع طاخغاا لاعمال نأ ارقلاىفطلغلا لدي عوتو مدعن اف



 نك

 هرضيدقرع لوطو ش-# هر نأ لمأبءرملا

 هم سل اولح دعب ب وهئشاشي نفت
 هرمادل امش ىربالى_- مانالا ةنوذغو

 (باَكلا عماطل)

 اريغلا ىلع ىشع نملك ٠ ههركب توملااذهنا

 ىريكسلا ةحارلاهوأر « اورظ :ذوأ لعل انيعبو

 (بكنا 1 باهلارزولا)
 هنو ةريخالام سععلا اذ # هن نرخ بشناق عاسب انومالا

 همخأ ىلع ةافولا قدصت « رح شفا : نوهملا هللا ىزح

 هدف تيسفا 1 ىنتملامالأ 0 انو تاقاريت ثرمدبأ اذا

 ثالث سوهيلدقلا لص لاف ثيدحلا درو امك ناو ءوهو بتل (تامآ الا ملغءأنم)

 ةندككىف(هذعرات ىىفاماالاق) هةحاسقم ,ءرااباسعاو عم ىوهو عاطم عمشتاكلهم

 اه هظع ىلع رحاها نكي لو ىلا عت هلت !تانآ نمتناكو ذب ويثلا ةردملا جرا راناارووظذاك
 ىتلا ىمظعااةزدملا اهروهظب رهظف ىرمه ليال قانعأ اها تءاضأ ىتلا ىهوا موضة دو

 نظوامابأ تمي و لءالابامم مود ىلءنلؤغب لإ دملا است ناكر لسشو هيلعدلتا ىلص لاايربخأ

 : تناكوةرع خ "الا ىداج ىف اهرو وظناكو ىلا_هت هنن ىلا ١ 0 ةما.ةاااهلا ةدأإ دما لغأ

 ضءباسويلا بهذورحا ها نكي لو رصشلا لك أ ًانالولامرو راسا ن هديل ع نانا لكا لكأت
 اهيفيلتداو هلق مترإ_دكنرانلا تاك ًافام ماب تر أفة لالدملا طفاتم اه رشلا نالع

 ٍإ ةدملام رح ىف هن :وكرهشللا هاك ًامدعءلعنام_مضعي لاق هلاعد دوعلا قب وهشيرتاكأف

 ماهل لصيالد رص نال مره ارح نمنكي لممسا|نارهاظلاو خب راتلا بحاصلاف ةيوبنلا

 تتةاافنةداعلل ةقراغتءاج ماظعلاا هللا تان [نمذي [تناكحا ل رانا! هذ_هنارسلا لهو

 ىذااىداولا تدىتس«_.فكل بالا دسريصمف ه-ءلءت رهام لكربثت تناكوةدووملارانلا

 (راشنل)ى متناراثلا ٌلومسملا 0

 انب أر !ىف كيرمشلا نيو رملاىف كراشملا كناوخا

 تيران نع تغار ص ىلا رست شذا كألا

 انيش' كر رب املك اولدب 5 م-منعتيغاذارم ا

 اتيلعاناربلام امرأ متنأ « اعيج اولاق كرانافا اذاو

 : انممواروزدادولا لكراص 5 امص ادو مانالل ىرأام

 ريهت ار أن مىلا بهذا ناهرك أ املا ةذهلل ىلا لمةف بهذي نيأ ت ماذا (برعلا ضءب لاق )
 لوي ثم هبال ةمث ص ىف ىتاهتلا نمل اولأ ىنفملا اذه لو ماحدقوهنءالا

 رادمأ الات كرتشسح تقفو ه 4 ارذ دعم لوقأ مت هنكبأ
 ىراوجوءراو>نيبنا:-5 « هيررواجو ىنادعأ تر واج

 هلل تكي لو بارحلا هتف ن مبئاسحلا لاقف ايا مقتلاقذ ل1 هلرس شنان لذة سعاد (تارعاالخإ)

 ٌ ل
0 ١ 
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 ىلا مة هلوقريةمفريبكلا هريسفتىف ( ىزارلامامالا) ىستن ماع ا ىبح كل مريخ سانلا

 قدير ك,وب أ ءاور ىذلا ثيدحلا لةن نا دهن نيب ةئالا طلة مركذال ,كدالوأ ىف هللا مكمصول

 *لصةةدص .اكرتامةلوق نوكم نأ ل خلاه ةقدص هاكرتام ثدؤلال اد ,نالارم .”اعم ن دف ه:ءهلنا

 اومْزع اذا امبنالنادارملا نوكي د ثرولال ةقدص كرت ىذلائشلا نا ريدقتلاو ثرؤنال لوا
 (سواط لاق ى- منامه راو هثربالف مهكلم نعكلذ حب رض مزعا | درعمست ود قدصتلا ىلع
 هللاوةؤ. ةلاتءلهأن ملح تاقفام معوللا ىضر نيسا نب ىلع زخدألا "ل لرخلا ىف تاك

 كئانب تلكم كاني لئاس كئ انهي ل دمع هنااعدءانثآ ىف لودي +_:هوسف هءاعد نععسال
 لاس نطرملا(س و ولطن مالكن م ىبهتن ا نع هنا رذوالاهذ-مب هللا توعداخس واطلاق

 قالخالا بذهم لئاعدلا نس-بييطلا (قداصيف أنياناك )حورلا سد م-هلاو نديلا
 حلي الد :ءاعع ونقل ناهملا لرآف هةمدخىلا ناطلسلاه اعد ةمكمل اءازسال ئةم

 (ىضرلا فيرمشا )١ هتمدع عفشال ةمدخلا ىلع» رك نمو ناظللا ةمدو

 طظ.غملا قنا ثرع كدالو 2# ىلامألا بون نم مظمغلا| خس 1

 ظ.اغنامرح ك1 بد تال « ىقدؤرخ نمقزرلاو -راو

 اتوانل العند ءااضءىوس < هسنم كف سدا عجرأو

 (رعملانا)
 لءسالادلئا ىلعي « طرلا ولوالك ةهمد
 لكلا فرطا ان منشكس.ءلا ةءاسؤفتلطه

 لوذالا. انعر ه يه ازلارمقلا مه نيح

 ل_.حرلا تقوق قش « اعلا عضتفي اننا

 (ىنابللا)
 فوتو ضرعتلاالا 0 العلا باطن نمت

 فو.لاو ةئسالا ني ه 0 ُهذ_ذالؤ

 فوذصلا ىف علي توملا تعب ًارولو نيدلطالو

 (موضعبل)
 سديوأ لهن هنكل ه ةلاح ىلءق.الرهدلا

 ا * ههوركع كاَقلت ناف

 نم هلريخ ثوملاوالا ن مومن ءامفملسلا ضءبلاف (ةا.لا ىلع توملالء_ط7ىف 0

 امي ناكناواوذم ؟نيذلل قب ًوربخ هللا د- ةءامو لود ىلاعت هلناف ان ناكنا هنال ةامللا

 امنا اودا دزيل مها ىلغاما مهسفالري-خ مو ىلغامنا اورفكنيذلا نيسيالو لوشن ىلاعتهللاذ أ
 (ءارعشلا ضعي لاقو) ت ,ولانالا ةيئاسنالا »-ناسفالا لم كمال ةفسالقاا(لاقو)

 فاراور لسن ءانيربأ «٠ هنافاري_ختشوملاادع هللاىزح
 فرش ىفىلارادلا نمىندبو » ىذالانمسوفءاا ص اذه لدعب

 (ةيهاتءلاوأ لاهو)

 ءرملا
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 د_-أ فرط نهرامرطة ببال اعطقمت هلزاة_مالمنزارو هبدهح نعو ارطق صرمنانإل

 وهو نبأ كلمارطق نوك مزلب ذئن.-و نيرتولا د أ نءءان بالا مالعالا ضعي ضريعا | ءزجن مرثك أ ىلع عطاقنلا ناكما مدعلءازتبأ ةالثنم بكس هو وفرخ .الا فرطيلا نب رثولا
 نوكروذلاو عبارلا فالكيارطق سيلانهثلاثلا طخما نالرطت .ب.ةباكل ا عماهلو غلبأ

 هرو م موزل مهني رطق مدع نمروهظي وني زرتولا نوك اذه نم مزالل اوءازسأ ةئالئرطَملا
 هملءباغب نم (ريضاعر) لأ ”رطقا ١ ىلع« ةداورتولا ىلع هءّقدث قاءطنال هجاج و عازكرملاب

 | ةرملا ناش ةلنس فرم تناك توكل ة عاج ءدنوذح مكضساو ءادو-لاوابلوضلاملا

 ىذلا غامدلاطسو فب صنملا حورلات الو لمضفلا ت تيهذأ غامدلا ىلعتاوتسااذاءادو.بلا

 غرف فرصتلا نع ءنكسلمكأان هواذاواهاةمزاللاد ب ركشلا كرا ةرثكي ساهي اوه

 دعو ليختلا م ادد ايس اوحلا نما-ياءدري ا هفركسشتلا ةلوغشملازتالا_ماف هذع سيفا

 ة.سدوقا!ةيلاعااملا وكلا لستم هب ركسفلا ةكرمللا لطمل غارشلا اها له هتهوو هنوكس
 لَ مالا ٠ نماهتمبرقياملا الاول لا نما ميقرابا-م ىبمغ لا -اميلع صضيفدق ةلومدأ :

 ا 2 صضقدا :أ ص نمروصأا عايطناك اهيف كلذ عابطن ا ناف بمغٌكلذو ا مثسفشو داملاو داولاو

 امناوهفءاوهلا قاشنتسابسفنتب (ناوء-لكو ىىهتن ارنب باخ ا عافترا دنعا واب اق ىرخأ

 حاتعناسنالانا كلذ بدو اعم همقو هذان مسذاني هناقنا منالاالا طتؤهشن ٠١ ندم سك

 مةراطم مح 3 ةدقوهمفءاوهلا اذوغن ىلا جاتصف فاالاامذعن حر فورح عمطقب مالكا ىلا

 : لاتغو هقتاومخلار ا نماه: ف عض اسنالاو ناكملا ىلءتاخ هب رغم ند انسرف 1

 ناَدمتم فنالا لعاذنعو ىرخأ ءازجالا ريغ دتو كلاب وةران نيذطستلا ةحمارلا كاردا ىلع :

 لخادم ةداملا مئاورلاذفنتام_ميفوقوملا* دع زينسعلا لس ادىلا ناذغن اج ناةمقد

 نيذهذملا نيذه نموهوحنو لصبلا مشن م عمدتونامدلا ةكئارب نانمعل ارض كال ذا نينيعلا
 ثدكادا 9ع ومدلابعاقدنالا دئءده < ىلا ىعد نيئيعلا لخادئؤ ىلا ةلظماغلا ل اوذفااذةات

 ىرتنا كا ذا نيم! ضا ما تري تس: لوذفا!ترثك ب رغاافاكداد_ىنإ نيذفنملا نيذها
 همفعايطنالابوأ هنع ساكمنالابوه له لمةدا!ىفالثمهجرلا ةيور نأ ىف (دوهشمفالاتا) |

 عابطنالابهنا ىلع ل-.اد باكا مالو شد-خ نمل_.ةداكستال نيئاحلا نم ةلدالاو
 الئمابوتسمسوكعملاو اسوكممت ارا! ىف ىوتسم اة وربةدها هب ركتأاناودو ساكهنالادال
 || ةداكلا مسرتاك عاطنالا ىطءباذهو ايوتسمىري اهلا سقنو ةسوكعمةارملا ف ىرتةباكملا
 ىؤراساكمئالاب زاكولو ايومسم يما ىريذ متاللاب مد وةسوك م اكرتف ى :رخ أ ىلع ةقرو نم

 ذل ارب هنا مهو ىلا ارلانأالا هنمهيئثلاكلذ ود ساكعنالانلو لا ىلءعىفرملا ذا هسيلع وهام ىلع ١

 كنا نولوقيم مناف ىلرمغا مهلا هنومدنع (جانحلالاق) ىهتنالمأت داةءملاوداك البام
 ن.بعلل كلذ حالا و ايهلعهطيغب ود فة وذ هيد ريزعلا دمعنب رع ناكو ىلرفغتال

 الفهق ىءآر قا- !ماخلوق» اءةوص(ىلبشلا ىأر) ىمعلاقفمنليقفاهلاقرأ آلاه ىريصيلا
 ماخالا.ةفريقفاا انز_ه: :مدخةرحأ اهذ>لافوارات .يدنيعب رأ ماجعلل ىلو ثلا عقد هةلح

 0000 ار ىلو-ثلام طافارا“ تنسينا كدوسادفس لا
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 م-رلاءاضفىلا ت .ءارتلا افيلصل 'ن ن*خو ير هوى 0 كذاك عا

 ىذلاةرخ ” الا لاغةءسةمفو انندلا“ اضفىلا محرلا نهج و رانا ىهو ىربكلا ةدال ولاىلا |
 ىهتن :اىصخألا ؟عسوأ لإ م 5 رآاءانف ةيلئاكسسم ايندلا“ ادق ىلا توملاءز علا هسملع مدعي

 (لكو تملا خدع مهلا ني ىلع)

 ىدأالوى :ردأ ثدح مى :وهل نيل ةريسملاو فا مرلا نيراهملاثومع

 رج ىلءارخ ندز ئكلو ت وأ س « نك ألو عدقلا فوك فن دعأ

 رهن ٌهفَةملأ فار_ظاْك كت ٠ امنأ كحرواذلا نإسأو ناس
 ران وهتموا_حلاب ىقرعاو « هيفاؤ ىوهلا ىلحأ امىل_هلخ

 رحزلاب هئهتيامت ىوهلا ن اول « ارغاز بيكلابؤ الغ ىوهلان يك
 رحقلا نم ىسقأو ىوكشلا نمقرأ ه (ةملعل_ةذ_ءرش ندانشانع
 رقة ريس تقلطاناامخسالو « هرسلب خلا نيع ند مضفأو

 رسحلاببلا ع-اوأ ام اهتزالل » اهاوق ىننأال ءامثالل سنأ لو
 رذع نمثل هلق فلفو ىنفم « انقيدصلافىرخالااهل تلاقف

 رسالامظعأ ىف بال اريتسأن أب « ىلعات همسح لدصولالفاهءلص ٠
 رتسلا كّدهمملالا ىوهلاس طي « الظقوةئع ساناادوذات اان

 ىردناموانسلا يدل قراطلا نمو .اننلاقذ ثموسدقنا انمتياو
 رذعلاو :فعالا عالفلالاو « ىوهلا مك اهتثثتا ىقتاشن
 رشلاو ةئاشلا ل _ةهلع «٠ اهاذوامواظو تحجي هنا ىلع
 رعشلابعفذي رشلا لعل ثرك ذ ٠ ام ضعبناكدق تاقاذمهتااقذ

 رمصم نع ذر دضرؤارمصماة ءندرب» ارئاوس ىاوقلاب ىناكتلاقف
 قردصدب شدخمانا .عأناكناو هارعاث تا ىف نافل تآ1تلقن

 رسأا عدو“ ف منذ لاح لك ىلع 3 ىلا كلريض تن ْن هلاآسا اوىلص

 ا اهرمست ا كلو 0 هر« كلان زانت نمنانأ امو

 رك لا ل ك الورم :ك عاملا رغسشللو

 رعشلا نهه.فتلقام ىلا ىناعد * رفعح ةقيلخلا ناسحا نكلو

 رخلاورملا فعب رلاٍن ودق هو <« ةدلبلكق ىف سمشلاري_هراسف

 ردك نعم :مو اخلط 3 م:مةقيتصلا اركشو 2 ل>وإو

 رطقااورصلا ىلغ ىادقتدادن ا ارطةاازرصلا نا لام نمو

 0 مهاباو مكفزرن نق المان م م دالوأ اواحتقئ الو ىلاعت هلوق (ناسلا حا

 أمهسفت ؟قزرذاكةقالما نءهلوةىل- ملديءا 1 ا زوكلو هدالو أ ىلعقز رلا

 00 تصاراو مهقزر نك قالما ة ةمشخ مك دالوأ اول“ هالو ىلاعت هل ار فالف

 ا رنا لعالا كالذاارطق نوك ةك مال ( زطادس -ووأ)قالءاةمثخهلوق لمادب ءامنغأ
 7 ل تح
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 ىلهىنلا لاهامناوديدقلا لك أتتناك ةأ هاني اانأاءاف كءلعنوهملسو هيلعهللا ىلص نتا أ

 الءاذو سنا ارش الارمكو باععالا ع ارذلاءطةوريكلاداوملا.ه-- كلذ لدو + لءهللا

 ىلعمدح وقهنعدتا ىطر باطل نب رغ هءاع هلل |تاوئد( هلع ل-خ دو)ءالعت الا :وط أ

 ديرب هيو مسك اهنظتأ ل رع الوصال [وهملع هللا تاولص لا ةذ كلذ ىف هماكف همن ىفرث ارثأ دقريص-

 0 :-.نيعب رأن اسنالا خ غلباذا(ثيدحلاف) كا ءالةوبلا منال -و هيلع هللا ىلص

 هللانممهلادبو ىلاسهت لوقف (ريسافدلا ضعيف حليل هجو ىلا, انو هوجو ىلع ص 20

 سلات ) تائيسكمابقلا مو مهل تايكتا يور اونك لا عأاجنانومست ا

 مهدد ألاف قارتفالا ىلءامز ءالف اكيوةعاسان داو ارك 1د: بول ةا!لهأ نم (تإنلا

 ىكلرخ الا لاةذ رمال اذه نه دكرب مظ ءأ اسلم اج ن وكن الثاو-رال ىنارخ الل

 ىنتثدخ كئيدح نس أ ىلا تدصق لاق لو لاق هم ءانماع ١ اسا# ا: نوكتالن أ ف اخأ

 ممتاظ-المتناك اذكهف ال تاءزتو ىل تابوت: كة دف ىثيدح نس-أ ىلا انت دقو هن

 هناف اهنءهلاف كتان -امأو توعنأىلا كين.عْنيب كاناطش ل_عجاىئاب (همال نامقالاق)

 بهذف ةيدهيلسو هملعهللا ىلصونلا قأ الجرن ا ( (ثيد حلا ىف) اهانإالن ءاهاصحأ دق

 لك !مضرالا فاوغر ةل#_سو هم ءدشلا ىل يمت لوسر لاق دور .فاهغرف د , ءاعو سهل

 دنءاثدل !تناكولدءولا برم دب رش اودع لكأب , ملك (لاقو ممل! او هيلع هللاتاوملص

 ) انك را ااوريد!١ باك نم صخلم) ماعتي ريشا رت حان نزرتهنلا
 توما ةلاح ىهو ىرغصاةمامقلاوءاز اا

 هذهىفو همدايق تمام دّقُذ تام نم م مسو هبلعهللا ىلم عرمثلا بحاص لوب ةراشالاامااو

 ىامأو : ملوك انةاذاكىدا ارفانوةمحدقا هللا اددنعوم د>و ناس ال !نوكيةما.قلا

 ى ا ىرغملا ةءامقا!لاوهأوهد-و نوكي الذقن الخلا ىفائدالة«مالا ىربكلا ةءاسقلا

 مهتىريكلالا كلن هقول هداالاوعأنأالا ىربكلا ةمامقا !لاوهأ لئاتو

 ةصاشكت ديب ارتأ نم صا كلاف-و بارتلا نموا "ىضرأ كنا لعت دقو نيددسأ قئالللا

 ناف ضر ًاوهىذإاطةفكنديةلزلر ضرالا ةلْزلر نم ك صدع ىذلاو كظح س داق كريغندبامأو

 ك_ضرأ 1لامج كماظعتناكامل واهاانلز ٌصضرالاّتا نازد_ة:كنديناكرأ ت وملاك تمدستا

 ضءفمو كئاهسمو كساو-رئاسو كرم كءمسو كضرأ سم كماقو كضرأ ءاههكسأرو

 ثوملاد:ءكملة لظأاذإو اذ: لامملا تف سندقفماظعلا تمرا ذاف كضر أر < كن دب نم قرعلا
 اذافمودلاتردكتادتؤ كساو>رباسو ل رمسبو كءم«لطناذاوارب وكت سعشلاتروكدةف

 دف كاد. قرعتوملالوهنمرعقنا اذافاق اةثناءامسا تةكثناد_ةذكغامدوثنا
 اعدل تلط دق ٌلاتمطم اه - هيرشي فد اكمل اذافاريعفنر اهلا ترف 2

 ةسمامقلا لاوهأ نال ا او تاذقو اهيفام ضرالا تقلا د ةفد ساحر رلا قراف اذا الطعن
 تاق اذان كإ:لاوهال لل :مأ هذ هو ىرغصاا ةمامشا هد هلاوهأن ءرثك مظعأ ّ 0 |

 اف ىربكلا ةما.قال حذ واى يققاذلا لك ىلءىرح ةلاكاأم كءلعى رح دةنْكت وعهذهك ماع

 نءوراهااو لءللاهدنءىودسب ىعالاذا ترث ادق بكاو كلام كف تلطعان
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 ) سفخنا!بدأ قل“ .ةام) 5 نءموصلا اذه ىلء ةرخ رخ ” الاف هياقءنوكي نأ نما. الفراعيد

 نءاهدومهعىغسال "لسه فالخأو هلدهم مش ىلع ة لو. - اقتل تل نكمل ا وطالع

 عاطءىوهاهدع ب:لب اة ءادادضا اهدوجتنال بيذهتاان ءابنم .ىذرا ابى :كبالؤسيدأتلا
 عيبطلابن >الا ىلا داق. نأ ىلءالكو وأ ل قعا !ىلااضب وفتاه دأت لفغأن او ةبلاغةومثو
 ةروسؤر الطاعبدالان مراصق نيب" الثا مدن لكوتلا ه.قعأو نيد !كرد_ضروفتلا همدعأ

 بدالاو لةءلابل_ضفا!(لاقو) نيبصاملا »-أبدالا (ءاكملا ضعءبلاف) ال_خادلهملا

 ن -> (لافو) هلصأ لضءلةعلق نمو هيدستعاض هبدأءاسن مثال بدلاو ل_مالابال

 هبال( ىارعا لاه ةعد رمش *لكىلاةءدرذو لشن لكلا ةل.هووهو بسنلا مهقرتشي بدالا

 ىغمساللقاعلاو باس>الا لطاوعاميهنناني ز ةءلدو بام الا اهبهقاديأ ةماعدبدالا ىنإ

 ءاملا نءابتب رت تبدء ناو صرالا ىذت_دتالاك هتردرَح رخنا بدالا نءهنزب رغ تك ناو
 هنافهلزخ و هالسقو هدأ مسساو هسا ن نع هلأ سف الجر كدحأ ىذا (ثيداساىف)اهترمح رخل
 ىلءديزو فءوضاذا(اددعدي رث) ءاقجلاةدوملا ىهذالاو ءاخالا فاصو قط !ب>او نم

 ديزو ةعبرأ ىف غابام برمذم نانلا لصاس+ل | ىلعديزو ةثالثىف لكلا ب مذو داو لصاحلا

 لمعلا ى-وتناف ل :اساا هلاف اماما عوام_ثدان ذ هرفريط ايف نيم تو ةسج غلب ثا: ” لصا ا ىلع

 ةعبر أ قيئلرتش ا انطق نيعستو ة خل دعي اد دعني رشعو ةئالثوأ. نب رمزعوةعبرأ ىلا

 ءامشالاد دع ىلع د دعإ | [ئسق تادرفمل ان .مىلو الا ىهو نيع.ب .ونيتثال الداع ءام نورمشعو

 ىلع قايل ا(:ه-قوةئالثنيعسنلاوةهلتا نان: سكعلاب لمعلا و لوهملاوهو هن الث ح رخ
 ةعي_باوهو حراذنانماندقنو ةثالث ىلع قابلا انهدقو نيثا ح راسلنا نم ا هقنو ةعب رأ

 ةدقانثورمذءو :هبرألوالا ط1نانانثالوالا ضرفا!نياطخلاو قابلا انةصنو ادحاو

 ظوففانوعستوةةسلوالا ظوذحلا ةدئاز نوعيرأو ةامتىنانلا اطخلا ة ع ىفاثاا ضرفلا
 ىلعريشع ةةسو نانءاموهو نيظوذلا عوج انمسةف نا فاض ن اطاناو نورمعو ةئامىفاثلا
 (ةءاسبفلا نبى :رطقا) بولاطملاوهو ةئالثح رخ نوعي سو نانثاودو نياطذنا ع وت

 ىارئالل_عوءادعالا نم .«٠ تءامو تءاددقواهالوقأ

 ىاطتناكلىذلال جالا ىلع ه موب ءاقي تاأس ول كناف

 عاطمس_.:ولالا لداخ * اريدص توملا لسسف اريسصف

 ىادضرالال هال هءادو ٠ ىلكحتراغ توما لسس

 عاطقنا ىلا نوثملا هاستو ه مآسي و مر-(ي طيةغبال نمو

 3 طقس نم دعاماذا ٠ ةايحىف ريس «رهالأمو

 وقرن د لارضأو لاملا فت امخفارمالانا فارس !ندبلا عفاامف سبل (هقفااىف)

 فاثكلاىفلاق اهاص-أ الا ةريبك الو ةريغصر داغبال باك ١١د هااماذنل واءنولوةيو (ىلاعت

 اودخل اه اهأرقاذان اكءهنا لمضفلا ن ءو ةهقهقلا: ةريبكلاو مستل اةريغدلا سايعنبا نع

 ىور)ف :ريسلا قريخ الاكرمللا ف ف :ريسالا (ءاكنملا ضعي لاق رب "اكل لبق رئاغداانمهتناو

 لاق فةدعرو ةثهد باص رض-اساف لو «.اعدقتا ىل_صىبنلا نأ البرنا ( مرئاحنب سبق

 ىثلا
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 سأر ىلع ف5( ضرالا هو ىلعةءةري سي ىذلا عضوملا ةفرعمو تاوذقلا نمءاملا ءارحاىفإ
 هةعاهاوط ىواسب ةء-دق صخضش ذخ ايو برغملاو قرمثم ا طخ ىلعةداضعلا عضتو لوالاركبلا
 ةءاضعلا نمت نم اهسأر ىرت نأ ىلا ةمدقالا صان ميلا ءاملا قوسدبرت ىنلا ة طا ىف كدع دعني و
 ا قلعشاف ةمصقلا سأر ىربال ث مع ةفاسملات د_ءبناو ضرالا هجو ىلع“ انما ىرخ كلانهق

 ةناهتلا يع اصددرو ماهر أ ةديدءقرط ضرالا نزولو الءلفاءاقام لعاو انحارم ءاهمأن

 (يارافاارصنوبأ ىفان لا لعمال) لوك.ثكلان مدا اًذهىف هزك دنا اسعو

 زع-+ ىف قئاسللاو نكو * لطابىدزءس- لش ىخأ
 زفوة سم عقو ةطقن ىلع دقو طوطخلالا نتا
 زحوم اماكلانملدقأ * ىنعاذهل اذ-ه سفامي
 زكر ىفمسازتلا اذاخ انيوأتاومسلا طمع

 اد.قد.قا|نوكحداذا دمقلاىل هحوتامما ىننلانأ ىناعملاةعأ قةحم ند (رثكح رد)

 ىلا اهحوةمىئلان كيلا ةمرقُا ةيحملا لا بالديز تاناذافالفالاذااما تاىئالاىف

 5 رقتهظفاراصةناىف غلانأ ل لاف ن ملوقل وأتىلا جايتحا الف اذ ده ىلعو ىذالاك دمقاا

 ةداع نم ناك (ءالقفلا رس نأ باك ند ء) لمت ةريسغو لولا قرا اا نك

 ةلود ٠( كلا ضف بمالك ن مو) لهاج عمم هسددعلاع ىلعم مدح أ يضغاذا هنأ ضرفاا ولم

 تراب راةؤراج هل لمت ارمسا بلح رتاك لاق (رباحز ءءاطعىور) لقال ةريعل هاما

 اغا هلا هنادذس هللا دو ًافرمصفلا كل ذءاسنأ ن هى : هيّرهف ىراسم عمم -:ةلعا راهن ناكل

 قع دوقتلال اطتالز ًاو»لافدهزلاام 2 مهلا ضعي لشن هاةعر دق ىلع ناسا لكس ثأ

 ةدوملا ىلا حج وح أةبارقلا مولا ىلع ماظاا مون نموا للا ىلءدشأ (لدعلاموو) دو وما دةف
 أ نسل( كرا لع كارا -له:لاو>الا بلة ىف هنا رقلا ىلا وخال

 نمناناما ضرالا ىف ناكل اق نيعدحأ ملغ ىلاعتهلنان اور ند: ومار ًاهنأإ نعد نع
 ووذعفر ىذلانامالااما هءاوكةفرخ الا مكنودفامهدس أ عقر ىلاعو هناصسهقلا باَذسع
 ناك امو لاق له لسدق لاك اقفنسالاو مقالا نامالااسأو و ةيلضوتا اسس ل

 جيم بح اصلاقنو ,زوغم مهو مهمذعمهللازأك امو مهيف تأ أو مهيذعماهللا

 (مهضعبل) ظابنتسالا فئاطاو حارخسالا نما نم

 ارورسنوكصض؛ كالوس ساشلاو « ايكتص ارمدآ نبا كأ-مأ كندلو
 ارورمماكحاذ كتوم مونيف © اوكا دا نزوك :ن السفن دهحات

 تااطد ةذهبف تنام كم غشيل ىلاسهت هللا !توءداله لاخلا هيد: ثادقو (هلب وأ أ ىهاتااق)

 ارمي ثيلاسفاسهلثمءارم ذا ىلعربصا ىل | ةئسنيعيسءامعتلا ىفاكد مل كدي واهالاقذ كلغ

 ْن )تلمس ىف ملأ فوره ماحد ند قش 00 رم ىعو أن (ةاروتاا فيوةكم) ىف اوعنأ
 اوكتهتالر ,تحرةاكرم نماوذ فن رارقرادةرخ ةايزاجراداتلا سانا

 اهيفقمكنا ديأا محب راع نأ لبق مكب ىلق امئدلا ن ماو رخأر مرا ألد نم دنع كرا بأ

 عمسرلازدلا فك راو رعأ ىهو ديلا تعطقدق(نيفراعلا ضءب لاق) َْسَقاح ادريغاو متري خ

 ادووةغالراا



 اولد

 ىبسبلا (

 ىرحزالو ىرهأ عطرإو 5 ىنواملعميطا!فرطا تاق

 ىر#ذ|ءاملعلا ىدمىودت « ىذلا تناوىرتال الأم

 ا ازاي قرب أياد ىلا في ىفذؤتالو ف عدو لاقت
 تاكرهلا ىداممْئثةمابلزي لا عدقا,للعلا :لءابتاماكلا هذه ىهاالا(نوطالفأ تو :ةناك )
 ءاعدناكو) ةهبطلاللاعيف تءدامةنابذلا ىبحص ىلع ظذساىل_«ذ ءاشاذا نءا لوالا

 حرووملاناف ميََدْسَم طخ ىلءالر اوج ىلا ةوومطل ا نرد نم ىف ذة: الا بهاوا(ثروءامذ
 (هب وة تاءاسلاددع فروت ن أت درأ اذا ) ..اعرّوعم مح ناك ف تدجو ذك لب امال
 (.ءنزجلكلاو ةعاسرتادلا نمزج رمش 2 هب لك اذن ر اهنااو لملل نم ةءقايلاو ةيضابملا

 ىلبللا نمةسقايلاو ةمضاملا قئاقدلاو تاعاس !اوه عجمان قثافدعمرأ ارمسع مسيللا نود

 لال_حلابلب رمستن مان هةإرظاوت نءهرون عاعشب با ن نمايدل أ ىا (عهالا) راهااوأ]
 تداقن |نءاب هدعدر و: ىف٠ ايريكللاو لال ان ىلاعتن مان هس دقىربجتلاب ماو ءايريكلاو

 ني زنمان هتوداتاسسحيضرالاو تاوعدلاتءاقنءان هيهالاعوط اهتمزأب مودالا
 هفطابلظملا ل_هللا داوسق ريثما ارمقاارانأن ماب هقالنةيداهاهلعد وةعلاطلا مودلانءامسلا

 نما. هتمظعارائااولمللا نيب مقر ةماهل ع ودية اقلعما اهلج وةريدملا سعشلارانأ نما

 نم ةجرلا يهم مو ٌكِبرع نمزعلا دقاععكلأا أ همسعأبت د اك ريشأب ل ا

 كلوه مسا لكبو لد: بيغلا لع ىف يترثأ: :بساو كيا هبت .ه-لاوه مس الكو كاك

 ىلا ب ولّدلا تهدبا ارتو ْكِ.ةرعلو> نيفاسحلا نفاصلا بولقيف هدب 11 هز

 تنآكنأو ةبدويعلابكل رقم ةئادرذلا قةدعو ةينادولا صالتاب ناميلا نع رنود_صلا

 لولا ىلع وموم مياكدلا ميت 12 ىتلا ءاممالاب كل ًاساو تنأالاهلا المقل ا تنأ هللا تنأ هللا
 كلال- وكَرمظما كوتا ترن طش ةمظعلا »اب نءبحلا رو عاعش ادبااف مظعلا

 كلأساو تتآالا هللا الذ تناإلا هل الف تنأالا هلا الن ة.هار لتوطس نءاقوحو كب دمر

 كيتو نربدت هيىذلانير_ظانال نوبعلا نوة> م_طعقتردب تةقئذلا مسالا

 نواةاادئاوستارسسم نمماو غفتنأوبولسقاار ظذ كنوفر هيكئارأ محد هاوشو

 عمجبو ىتنازخ له أو نع فرص ناو د2 ل آو د## ىلع ىلهن نأ مسالا كلذةزعب 5

 بوثذلاواناطذتاو ضا صالاو ضار _ءالاوتاءاعلاوتاف الا عج تائمؤااو نيئِمْؤملا

 رسهلاو بضفلاو تتااو ل-يعطاوةلالضااو قاذشلاو دام ااو رذكلاو ل ارشااو كاندلاو

 ءاعدلا عيم+كنا لاجرلا ةيلغوءادءالا ةناسمشو ةء#ةنلا لولو ريسعطلاداسفو قمبضلااو

 ىلعرد_ةنالو هرصئامرا دم ص شل ٠ نءنيش ىلءانسأ موضعي لآق) ىيتناداع 31 بقرطا

 نالهقدمباةونومالو كلذ ىلءانومأ هرمصملا رم دلو مالا سنى هءلعوهيذلاهمح صضشت

 برَقلاىف هطسول ةلوجامأو ارغصدا دْزادعاطكو سلا قامظع دادزااب رقدادزا الك ىنرملا

 سد_غان ًاىلعاع هقول هميحوه عق اولا ىفهمح نأ ن هزي : ىلع انسلفد_هءلاو
 ءاوهلانا

 ويسار هصىرب ناكل“ الولتاىف ىةعتوأ لعلذم ع ادي را . بومرصبلانييؤانسم ١

 فر
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 نوءمهناوتوملاو ضراااور مدل ةلدسأر مدكنب اعضوامث الئالول( مكمل ضءنمالكن 1

 ناكامل) ملاصاا خال ءاغب ا هرةسن اكن لاق رس سانل ادءبأ نم(ميكس1-للة) بانول
 رم رم اوقن ملك اثقلاو (رسئاجتلا

 لضفلاو لّمدا!ىوذ. نءةلاثمأو هلكش بارو هلم ءمورب هنأ الهناوا "هلق همحاص لاح نم ىضَسَعِ

 لق بيسلاوهاذ هذ لقالاوه رمنج لكفر الن نال ل ومساو ملا ىوذنءهدادضا نملقأ

 كح عهسأ سعاهقنا م 5 ر( ميلا ن نم) ل هلسا,نيفو موملا باص ةرثكو لخفاا باعصأ نا و
 0 هذ ف اخو 0 نيد م 0 اند ةداشرىلا دو فوق

 7 .1 ارغلا قب رطاا بكر رح كولا هام كالشو هانميدكو

 هدن ىلا فاضرالا] ىهنا ل ةدعلان هدوارتو لجالاردابو لوملا مَمْعاو ءاضدبلا محلا

 نما اداعىر#تو ةرصا لا ائءاهوأ ١و يايقلا هرج تاما امر (اهب

 تا دا ٍض.ةذاا فرط فرمشأ ىقعألاو اندق:«مىواندنعوهاعمدعت ن هءفصو

 بهو دهن ”الالا ار داقا ماع ىع“ لهو هباعص أ ضعي ا!امطا# هذعهللا ىذر ىلع نب دترقام ااراشأ

 عونه م قولختو هذ هناعم قدا ىف .كماهوأب هوةزيمام لكن نيرداّال ةردّقا اوءاعلل معلا

 نأروصتلا مافاولا كنّ ارز ىلا هته نا م_هوتراغ_هل | لولا ل_غلو مكس !ادو ده مكلثم

 بواقلا باير حاورأ ماش مرطعتةب ويم ةقب ءمالكلا اذه ىلءو هكنانوكالن اص قةناهومدع

 هلةزو+ رأ ىف نيذراعا !ضعب لوق فاطعْر هدلاو ىفالاك

 ىشانتااىذد.علاعسوردقال * هتارد_ىةد هللدسجلا

 هرّوصت ام رتحتأ امناف « هركنأنمىذلا شدجلاو

 رايثعالاو ةريصبل انيعباهاارظناذا هؤال [تءظعو هؤانث ل> هلان دما عيب نال_صاخلاو

 عمةطرت هو كلسف مال كا ملع ىموم هيرهىذلا ىارلا كلذ واق أ ع.ةمظتنم تناك

 ةاحزملا انسعاضا 0 اا ىلا ىلار ءالاتلذءاد_هأىذزلاءاملا

 (ىسنلا ع ةلاوبأ) محرفؤر مركداوج هنا هاش ردو هنانمماوهدوح

 ناسااو ةَءاليااو ىلخت-و 5 ارودق ىظفافترمهبأ اذا

 تامزلا عاقياراد_ةمىلع 8 ىدهقر :ىول ىلا ل_تتال_5

 لعأو عافترالا:ر متاع سوت در د (راهلاولدللابةرئادلا فرعتن تدر أ اذا )

 ىلاوء ىلع ةري> خالاىلا ىلوالا م الهلا نمدعو هلع اوى رغلاو قرمثلا قذالا ىلعمتقرملا

 1 رطنةم ىلءبكوكلا ,طشمتع_ضوناو٠:مقاءلاوراوناا نم ىذاملارثادلاووذ
 اوهن مات ددعأ و هتلعأو قرشلاو ىبرغلا قفالا ىلع سول !ةح ردم قرا تاعأو

 ا ع (ءافام ءأا ضءن لل 15 35 هنمقامااو لمللا نم ىذا ا

 (ههجوهللا مركى لع ىلا بول! ناوددلا ن ه] وع مناك اق ىلا هانم عرسك كنذاىلا

 هيف نم بمالا حرام 8 نطور ع نكت
 هيفا ركلا ضني و ٠ هلحفهمشي ىرمالك

 1 اف
0 



 انامل

 ةجرو ةفأر لكن ءلجأ هيهأرو هثجرو د لك نمد,ءل ا حالصن لءاىلاععت هن كشالوهلنا

 نم ةيدوبعلا ف فرعاو رد_فلا ىف ماع او ريشلل عمم أو درعلل لصأ ىهءله اييدلا فناكو لف
 انمنال_ءاهيلعرصتقا هاف هدانغاهيىصوننأي ىرحالاورك ذا. ىلو الا ىف تناكل ل كلن اهذه
 ملاهسفنايندلا تةصوول(نوماملا لاقو) ذاقراوري_خودادسو هسشوداشر او مصن لكل تعج

 ساوزوبااهةصو اي فصت

 قيدص باش ودع نعءهل ٠ تةذكت سبلاذدلا ندا اذا

 ىغتسا عنق نموزغ اهيفدعز نق ةسارلاوزعلاو ىنذلا ثالثل بلطتايذدل (نيفراعلا ضد: لافو)

 (ممض»ءل) حارتسا هيعس لق نمو

 انوهأس اثلا ىلعتناك ايان اوه اهق-كسةنآ فرعت)تنأاذا
 اكسم كلةنابلطاف ام كتلع هنكسمقاضنا اواهمرك أك سدو

 م امدعبأمسم دعت ٠ ةلذمرادب ىنكسااو كاباو

 (مخآ)
 نراقالا ودزهأ هف تاكناو هب بحا اوميضأ ١لزغ رخه ن ءىوذلا صوخُم

 ناجحه مع ىأث ناز ازعيناجو « هل ءأهنعىأن نال ءارعلاو

 فاك لكون وتعد كاذَم 5 هسفالارادميضلاراد ضرب ن سمو

 (رخآ)
 ارواعيشةعاذتلا كد نك « ماشللا فك أك:أمظا اذا
 انرثلا فهتمهةماعو ٠ ىرثلاقهل-ر الدر نكف

 , الأ هيديىف امب ارث ه لخابنع ك_سفئانأ
 امحلاءامةقارا نود: * ايحلا ءام ة-فقارا ناف

 (هبْغ)
 مي فاشلاف هللاةزرو * ءاضفة_ءساو هللا دال_»

 اوهسف ضرأ مكي تقاضاا #2 ناوهىلءنبي دعءاقال لقف

 هركع

 دئولاو ىماريعنالذالاالا « هيدارب ميدض ىلع مي-ةيالو
 د-أأ هك رالذ 00 5 هنامرب ظوف سع فاست ل اذنك

 نءو هم افكت ء_هنرفكين أرد افهنأتلاسعف كر تصر هظأ ند ه(ءاكملا 0
 تزف هتلظو دءناؤدعو :ود_هلا(ءاكملا ضءبلاق) هيلا فلس لاعبا لعج ا (مومالك
 ا.هدح ىلا كل ارط ضن ة.؟ان كنان اق كنتو ادعْلابا همم الظن ىف كل ظ رخو هتوا دعمارا كإظن
 نالذلا عدل بلعرتا كنود ن ءئللح(مهمالكن مو) هتلظ نك نم قوأ كلظ نع نكف

 نمنىنأاناذه نودرمض: للا لاعةطارفان ع ءوخأ لهقن(ءاك للا ضءب رضت-١)كةوفوه
 انحاللكأ آنا ماعطلا نم ىضرغ(سونملاج لاق) هتدفرك ذا سل# فاكس اض ىرت ل_لق
 كه رتام را جالا ليحودفلا ميك :رظن) لك ام الامه نا ىريغ ضر رغو د



 نذ

 الوأ ءرخا 7 صف « رخ ىلا ىذشب ضالاىأر

 الحدق نم عراصم ىمْأ و# هسمانأ نمأد ل-هحلاوذو

 الوعأ هبئاصم ضعب « نامزلا فورمصه:هديناف
 البلا دنءريمملا هلعل »ه هسفنف مز_امدق :وأو

 (هنمو)

 بامشلاد رب ىذلدق كببشو * ىبناصتلا لاذا ع © مالا

 ناهذلا ىلع حت دودلا ىلعأب 5 ىدانكيد دوف بشلا لالنا

 (هنمو)
 ار مست نا تيك انادبعلادك دك

 م ارطمدآئبل *« امنعلام آلا عطقا و

 ىرزأس انلادصةفىر « زب بسكماذ ل-ةنال
 اردقسانلا ىل_عأ كره .غنعتنغتساامتنأ

 رطناىوةنل ىهوةد_-اوةلك تحت تعجةرخ ..الاوانثدلا تاريخنا (نيفراعلا ضعبلاف)
 ينافان ا وري ن نماهيلع قلع كفاه وذ دنع ركلانآر ملاىقامىلا

 ةرمسع ىذن ”ااهبفةدراولااهران' ا اراهلاست نسكن داود , ورخأ ةماركو ةيوذد ةداع_دنم

 (ةئاثلا)رومالا مزعنمّكلذنافاوقدو ادت ناوىفامتلااحتلاو دل (قزالا هز دن

 :ااودسأتلا(ةئااغلا) )أش مهدم ءك مرضبال اوقديو اوريصت ناوىلاعن لاق ةسارطاو ظفملا

 ىلا ءتهللا لآق لالذ-١!قزرلاودئادشاا : نمةاحتلا(ةعبارلا)| اوت انيذلا عمهتت ان اىلاعتهننا لاق

 ىلاهت هلا لاه لمعلا حالص(ةسماخلا) ب ستعال ث محن ههقزرب واجر ثهللءتعهللا قدْ هو

 بونذلا نارفغ(ةسداسلا) مكلا.عأ مكل ملصي اديدسالوةاولوقودقلا اوة:ااونمآنيذلا اهيا
 نيل بحي للان ا ىلا ءتلاق ىلاعتهققا ةبحم ( ةعباسلا) مكونذمكلر ةءيرىلاعت هنا لاق

 لاقزازعالاو ماركالا(ةعساتلا) نِمقملان ءهّنا ليتر اسما ىلاهت لاقت لاسعالا لورق( ةنماشأ (١
 اواكواونمآنيذا ا ىلاعت لاف توملا دنعةراش تلا ةرشاعلا) مك اتنأ هللا دنع مكمرك أنا ىلاعت

  ىلاعتلافرانلا نمةاضا ا( سشعةيداحلا) ةرخ الا ىفواندلاةامللا ف ىرمشدلا مهل نوني

 ةداعسن اكل ارهظد ةذنهعلَ تدع ىلاعت لاف ةنلا دوام( م ) ارقتانيذلا بعت
 لاف) ريبكز وفورذكر خو ميسسج مم غو مظءزتكى هو اتت ةدردنموا يف ةءوطنمنيرادلا

 نا وكنءاهتابقامنغ تنك تنالاَعو مهاردلا هذهىمل.ة:ثادب رأ مهدأنب (مهها رباللحر

 ةعبرأن وكت نأ كرس لاق رد كلة مكلاف قفا لاق اهليقأ) اهيشنا

 الاثماذدللنا لعام( يعش لافز اهليقأال كههاردو ىغب تساف بهذا لاق منلاف فالآ

 : رثك لوقالا

 تاقتنا ةولةمالوانمدا »* ةمولمال ئسحا وأ اب ىئيسا

 نملاعل ١ برهللاةمص و ْكِيصوأل امد ةعماجة مص ول ىص وأ هشأ (تاياغإ ١ ضء:لاق)

 ١ اوقناناكا اياو مكس اهقنمباخلااووأنيذلا انيصودسقاو ىلاعت هلوق نب رخ ” الاونيلوالل
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 (دوعسمْب |لاق) هدأ الام ىببتشاو ىهتشاالام د [لاقف كلاحف.ك (نيفراعلا ضعبل لمق) |
 (ىطاشمالا دج نيدلا باهش) :هراهنب رطقول.ا تمس كدحسأ ننوكدال

 رازاانعناو امرك امد « رعخدمب ظ>اوألا لاءوو

 رانوئلاكن رو-ف- نءاماهم ىلقي ؛ىبربهرامنلظو

 ' راسنافجالاىف مونلاوكحو 8 هيشلقل تلق موما اد: ءو

 راهناان مح رجامل هي 05 لاسلب مك افون نم كرات

 00 .واطنو ني_سد همقفأ | هلف ارم هذلوق ضو رعل ا ىف (همج ولانم)

 ليوطورفاوو طم_سو « ديدماقحلا ن ءىلقيو

 لولا قارغلاببلقلاعطق 95 نأىلا كا باملاع نكأل

 0 (لئواشتالو)

 لا ب ىو « انلاعب رسىضورعف و
 لياظابادعسطةنلاىلاقذ « ىءأ ىلقتعطق هلثلق

 (ههجو هلا مركني:مؤملاريمأ ىلا ب وسلا ناوودلا نم)
 مسالا دهشلا لك ًاناخ 5 ة_موعسم لان د ةوالح

 مهبالار_هدلا عطقنا5 «ا ارسعمو أت اشاريسوم نكس

 متل -قاذا الاوز عقو سه ده دستت اديرهأ متاذا

 هخمو

 جهلا بوذت نها تداكو » ىدملانغلبتايئاذلا اذا
 حرفلانوكب ىهانملاد:ءذ ». ارعلا لقو ءالماا لو

 (هنمو)
 نو-ميالاه تت وهالق » ةحار ف سعت ىهالا نوه

 نوزحو لوهسمالاامنا » هلكالبسءرملا عأ سل

 نوكمالامش باطي نمباغ ه« انءاارادىف ةحارلا باطت

 (هنمو
 هيأ ىراط او لاو « تاظفحلا لكلا نس مم
 0 ااهباعاالثك ةه لاقلا لس كرتالفاو

 1 نذاىناف“ 0 هيفسلاهافس تررتجاام اذا

 اوهوموأكلاوذرخزناو» لاجرلاءاو رب ررت...هتالو
 هس وأهلو نأ هل « نيرظانلا بتي ىتتنممكف
 هينمسا ةءاندإاد دعو « تام .ر_كملارضحاذا ماش

 (هنمو)

 الززتنأ لق هئاصم » هسفنف بالاوذل ع
 اليمه: لنا|احخحا 1 ه ه-عرتل2-1غ:تازنن أف

 ىار
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 ىلا هدعب نيتفرتف ا نيعطاَمملاوا نيةءقالتملا نيتفوحن ا نيّةبصغلا ف ب وبصملاحورلا ىف هبت سمع

 ةروص ىنا.ثو نيتي دلما نيب وظرلا ىفاهروص عابطن ةطساونءاوضالاو ناولالا ةكر د منيدسعلا
 انئعتر وص عابطنال يدش ةشدداولاءىشلائورلالاو ىدورضىدانا!كلذو قلااىلا ةدحاو

 ضعن مالك نم همالكى هن اةغماسلاب ض وةنماذهلوقأواولاقاذك نيتدلحلا نملك ىف
 هأث :عتدمر ردقو( رذىلاللمق) براحتلا ىلا حاتم ةءلاو لقعلا ىلا حاتم: 31 ) ملا

 وهات أسأل افا هييفاعي نا هللا تل اساله هلل مقل |وةملامهنع فالاقن امه واداله

 هقنعىلا ةلواغمهديو نوللا بح اش مونلا ىفهارف .(قيدصنيفراعلا ضعبلتام) كلذ نم مها

 دشناق كلاحام4لاقف

 نعلبانينامزاذهو ه. هيائيعلنامز ىلو
 ىيرباقم اهم بصن نم لدم سانا نم باف نم لدمو كلها َمعاصاا ىه (ةبسغلا نا لعأ)
 همق قم طبل ث عرفك امغا ان اللف نا ب _.عتنانأ اهل لق هنا ن نيسان و اءرغواهرش هنامسح هن

 هللا دمع د ءةيمغلا ترك در آ!ثناتدراقْ اتابع ىلا دع كلنا ىفلبلاقوبطر

 (ريهزاجملا) فاس ىسأا منال أ تدتغالاباةغمتنكول لاف كرابملانبا '

 اممىرجامىؤطنو « اناءاعتموملا نيس
 (قلقالو م اق الو « راصالو ناك الف

 ىسالابفىتعلا نم « ديالو ناتسح ناو
 انع مكحدا ليقاك © مكنعانا لقد

 انقذدقو َعقذدةذ 8 ردع ن هناك ام ىف 9

 اك ٠.كتص لصوا عه جرن نا 00 أمو
 « (ءافرلا ىرسسا |)

 حذفاانرو رمدنل اران 5 نعد بحاضصو

 حس لطلاو اوان ماه تسلدق ةذورىف

 حزقسوق هزارط » ْكد-سمقوحطلاو

 حرفريغنمكصضي » 5ك نزحالب كد
 فععض مكب رمصق ناف لمعلا ىفاو دهتجا لو هيلع قنا ىلدم هللا لوسر نعع (تيدش
 هنع هللا ىذر قداضلا 2# نر ذعت ىلا هداطسلاب ( وقهينب دمت ىو دو) ىماعملا ن ءاوفكف
 اهرمشان و هم اما م>اواوةناعفةدايعلأ قثعنمسانا|لذفأ لو هءلعهتتا لص ىنلا نع

 فا رالاوضات 3 ىلع امالا نم ممحجصأ ام ىلءىلاّالو و ذاوا ع سضتو هدا

 اولا سثأ ىداق اعدرواف ٠ ةرظنب قلقماب عمم

 ركل ا ند » هنافىداؤف ن عافك ىنعأ

 ح ورام نبال ل رلا لنص (سابنقالانم)
 ادض: :ءارديذعلا ف ىأر اذ نمو ه دذةم..ةردااو هةيرالد

 ادلواعا جحا ىرمشماا ىل تاقفاو ةرحواضاس هد ثأر
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 ةندسةرمشء فلمن نبال نب وهلا ةذرك ذت نمهمفرك ذتيام كر معن لو أ ىلاعت هلوق نعهنعهقلا
 ا.-ىهىلف اليةمرقفاا تيأزاذامالمااوةالصلا هءاعؤانس ىلع ىمومل لسا (ةاحانم نم)
 ءانغيىلا كتداسمءفرظ :الهّدبوةعتاع باذل ف الءةمىغلا تن اراذاو نيطلاصلاراعشد

 كلورطنامزلارظن اف مب ثلا اهيلا كب اح ىلارظن اك :ءاهملطي لكل ذ ىف ارظثول ىل مت هناق اهنع

 مالكنم 2( ماظن لاتد بذاو ماقملا تريغ كلذ عارت ل ناف هاذ غىلعدا ةعالار ههصصت قدم او

 دهشيدوبوملك ذا مدعلا ىلعدوسولا قس قة ىلالةعب رظان لك رطضا (نيفواعلا ضعب
 نطابلاورهاظلاورخ الاولوالاوهفدو- ومدو+ول اسال قاطااعد علا قءبسولو كلذ

 دي-او هنا لعل دن 5 هنآ هلي *يشنلك فو

 ىلاعتو هناصنس هنا ىلا قرتلاو ىهانتيالانجةيسسحلا ند همظعأو متأ ةماقعلا ةذالا نا بءرال

 تاذللا مظعأو تالإكلا لّدذأ نم ةدمهسلا هناحانصةذإو ةددحملا قالخالاو ةدنجل الاعالاب

 نءالذذىدوااىلعلادلا نافءا زجهبلا برقيامو هتعاط ىلع ىلاعت قلس ا لج فدكب علا ند

 ني حالا تدض“ ةاهنجر ةعسو هدو-ةطس نكل ءازملا ف نوكيا أءلءف ىلعةمااو قدوملا

 ءا زب ءاعسواناسح ا هناسح ادافأ فكر _اتاف ناسح الا الا نا سحالا "وس له ىلا هةلاق.اعم

 مرك(نيْنْؤماريمأ مالك م ه)كلاسملا» هدهكب كالسن هركشاو كلذ قناق د نمسدتل اقدح ضقاو

 مكيولق هضغبت نماوةنا لقاعلا هل صل دعت لهاملا ةعءطقّرقملا نءالزصملا نعوفعلا هوجو هللا

 ”فعقوالادمحأ رصملا اذهىف قيال نأ تنال ىصعين ادرك اىناالول ماما ضءبلاقا)

 نمؤملا اهبل هيرو اهلهعن) ةقلا موي هت ص ىف لج رلااه دع ةندسح ن رماه أ وثكأو قبامْغاو

 اه رفذخؤب ىلا ةماحلاكهر د ةبانطرلا وهيزل يا ستلا ن راكم ازئاّوو ئاصملا ةرثك لقال

 انلاعزكب ملهناللاعلا ف ةرعدال لهاخلا والدا ناك هنال ل هاما ف ةرهيلاءلاهيلاد وعلو اهركو نم

 نيال(دمشرلا لاف)س اناا نم سو سا هنئارسذأ ن مدا ةحالا همف عاطت نأ ن هزمصق | اندلاع
 عضوماهيف كل ساو ضرالاوتاو وسلا |عض رعب ىلعمدق:ناردمسالاستف ىظءالاهسلا

 1 ارت ملا نع ياست لاب ملول (ىنارادلان هاو لاق مدق

 لثمبهرع نه قدام لة دس ن مفدكسف تامملا ىلا كلذ هنز< نا اق اخ ناكا ىلاهت هللا: عاط

 لهطاةيامموةءاندلاو ةساس لا ةياعف سغنلا هذهنا (نيقراهلا ضءيلاق)هلهجن هءقذدمأم

 مهناضس هظاباوبلا تهذشتولف ةومشات معمل اوأةمدهتءهاذا اما الذ ىلع كلها ةواد غلاو

 ةمامقلاوريقلاو توما |مياع تضرعو هدأ هع نع جلاد! فاسا اوه« .ةكب م هئامسأ أ عيمجو هلوسرب

 كنالوتلذو تاك ءافمعر اهتع:منا مث ةوهعُملا كرتمالو داسيقلا ىطءاداك:الرانلاوةئالاو

 رصنو:أ ىناثا!لهملا لئس هنا( معي راودلا ضهد ىف تدأر)ةوهشلا تكرتو حاب او ةبوعصلا دعب
 نا كلذ ىلعن اهربا لاق ني :تاعا ثلثملا فثالثلااءاوز هزلا ةاواسم ىلع ن اهربل! نع ىنارافلا

 نيراوش نبط ىلع اطخ عقواذا هنا نمل ذرهظي لوق أ نانثا قب عبرا هتمانصقن اذاةتس ا

 هبطخاعمت 3 ىلدأن مني رشعل او عب اتلاب نتا ناتلداهمةدهسىناتلخا دلاف
 عومجو ٌغاوق عب داك (عد)ىلع ةنداحلاو نيتعافك (ه )ىلع هيدا ااياوزلا ناف لكشل اذنه

 اب ةدبصلا لاي هنا جربت نة نهتتا(ا )عوج اذكو نتا فكك( (:ب)



 اننا

 امو ثاثملا ياضنب ةم_سناأ ظفط و داعبالا ىهان اهرب ىفدي رذلاف(ىسوطلا قةحلالاف)

 مماقملا ذهل مالكلا لوط ديد حراش ثااوهيىناثلا قادلابوجو عمه_.لعالقسلا

 وأ تاهللا عبج نمداعنالا ى ةهاننال عاسنسما ىلع لديامتا ناهربلا اذ- هناا رخآ ضرع

 ىهتأ :اع/ةيهانةمريغةناوطتءازو#زوجولو ةد-او ةيجىف هءانتما ىلءلددالو ن نيمهج

 ىهانتاللا عانّدما لعل دب هج و ىلعوم ةدل | مالك لج نكميهناف را همفٍناَكَسلا عماذبو همالك

 ضرفول هناهرب رقنو هنعاوا ةغني-م2 اونيحراشاا عسج نا بحتلاواضب أ ةدحاو ةسهجف

 ادوعاهطر ءىفرخاو ةياهنا اري-غىلا اهلوط ىفا ها ذاطخاذض رفا الثمةمضانت هريسغةناوطسا

 ةيوازلا عاقل ثلثملا هيي ىذلا ثااثلا عاضلا ىنءأ هيلعالقش ا امىلا بسن امها نأ كالو هبلع

 اههمدط :وفة منا اهذهو سورعلا لك ثنا هويعن ص ىواسن هعن منالروك دملاضرفلا ىف

 دقنمو مهفاق ىهامتلابىلو أ لوالاف ن نيرمدا>ح نيب هراصغال هانم ثااثلاو ىلوطل اطخلنادمما

 ردّقبحارفنالا نا لاقالو ةمسناا نعي ل هنالفنصملا مالكح ىف :لخادةرودلاهذهلوقذ
 هنر امعوفندملا مالك ىف'هلخ ادرودلا عيمش ةياهنا اريغىلا نيعاضا !باهذ ض ىةالودادةمالا

 ) سناكم نبا لوقتاكر ل١ ىف عقاول اهمشنلا نم )داش .رلاو قمقوتل ىو هلتاوداد_سل ادب انف

 ادلولا عضرت مالا هناكح 5 حدق ىلع فك اعاني ربا

 ادحس عش ساكنا مهو *. اذاسوجلا ىبنم دياعوأ
 كلسفف طارخخالا ىلا هسفن قودتو هلو غا همس نم ظةمتسو ةدامءال درعلا (هسيقتيامل وأ (

 نأ ةوقب ىعملاودو فاصس قفوو ىفابر لير كو ةبهلا ةيذجوةبواعسر اه نوكم“ ءادعسلا

 هملعدللا ىل+ع رشا بح اصمالكىفهما ١ راشااو هب رنتر مول ىلع :وه:مالساالهردص هللا حرمت ص

 فرعي ةءالعكلذإ لههّتنا لوران مف ح رسشن او سفن |باقا !ل-_خداذارونلا ناهلوقبلسو

 فىور) هلوزتل,ةتومللدا دعّسال اودول نار ادىلاةيانالاور ورغلاراد نعفامملا لاقفامب

 باع مغ ىف ناب راضنابئذام هنعهتلا ىذر نسا أن ءىعننا اوةدرك ذدنع (ةم

 دك ..انعا شلي انا (نيظءاولا ضع: مالكن م)ةسانرلا بح نم للا نيد فرضاراهواعراهنع

 هلع تناك عل ىف نوافري مهار هنال نيذراعلا لاو ا ءافصردكي و نيدباعلا تادهاجم

 ىلع ةريغ همع هيل د رءوس ١نمىداعةيالو نعلزع ند ملكت ا مولع وهلا تناك يدنا نورتكتي و

 ىحاحلالا عمها طع ارش ا نكيال(نيفراعأا ضعن مالك ن م ما)ةباع 2 ون أ ىلع ةرمسحو ةيالولا

 تقولا فوك فناتنأهرامكافال باراك :امفةياجالا كل نوضووهفكسام اامحومءاعدلا

 هاطختتال قاطملا ركلافريغىلا كه دعتنال(همالكن هو)هديرت ىذلا تق ولا ىفالهديرب ىذلا

 1 ءاذااة-ريكاملاوهفاعضاون ه_سفناتثان لاجل الا

 كلا مذلانمههجوو أ كملع سانلا لامقا مدعم 1ىتمني ربكسملا نم تناق اعضاون كل_سمنن

 كدمهم نمد أ هلعن كتعانقمدمد قتسدطغ هلع نقيل ناك ناف كفه ا

 اذاىذلا عضاونملا شل شه دع كلغشيال ى- وش لكن عل عزي نا دارا مسهتم ىذالا دوجوا

 تدرأاذا عنطام نو دهناىأر عضاوب اذا ىذل اوه عضال نكلو ع:مام وف هناىأر عضارو

 ىيذرد#ث نب( قداصلارفعج لكس)ءار ةفالتامدصأ امنا هما ار فلا مصدق كاع بهاوملادو رو



 اةتاذل

 رثأهذخ نم مهول ناكمراصف * هدخمل اففرطهمصهو ْ

 رةعرمانأىف ىفكع ف ص ند 3 هقكملا افىك هطاصو

 0 «دهنح رد ارطاخ ىركش رهو

 رمع» مهولا نمربابال الام الن أ عِش اًذ_هلثم لاق ظداخلا تغاب ,املتانالا هذ_هنالاق

 فرش ىسهتن|كملاط ارقس#لل اقف همسابرو هفرسشبه. طعدانو هبسن لومذ# لبر ميكسملا طارقس

 طخ (عب راودلا ضءننم) كاموقراع تنأو ىوقرخاناف وق فرشءاد 5. ىموكموق

 لسرافةلاذنا الت ىلعامأدا قيفديد ل ايدةدينا ماو لظم تدب ىف سفر «ر رب ىلع ىكرسك

 نمةلاحلا هذهىف تنأةلاول اقف سفن نمط ءردصلا حو رمش موها ذا لاس نءالاسي نمد ا

 ىلع تشب ىلا ىهنائلمعتساوابهتنع :وطالخ أ ةتستع:طص |لاةذلايا! معان ارثو 0

 ةقئلاف لوالاطلهناامأ من لاقف ىوابلا دنعابي عتنانلعلطالخالا ءذهانا ف صاولا# نورتام

 امأو نحتمملاه|.عتساامريخرب_طلاق ثااثلاامأو نئاكر دهم لكذ ىناثلا امأو لج وزع هللا

 انأامدشنوكيدمذ سماق اامأو عزملاب ى فت ىلع نيعأالو عنصأ اذا ريصأإلا ذاف عب دارلا

 نبل يضفلا لاف) هزعأو هقاطاف ىرمسك هلاقام غلب ف حرف ةعاسملاًةعاسن رف صداسا امو ه. 8

 م ةجاه اية رمو عومبا.ةرانمويلعاهرزرعو بحي ن عادلا هللا ىوزي فيكن ورتالا (ضامع

 روصنخملا قا)هحالصاديرت رت اعاوي رخأ ضضاابو :صربصلاب همطفت اهدلوبةةيفشلا مالا عد]

 ثي> مكتعان اهن هناهسمتنان الاف هتنادمعانأ ارانت اثنا كعنعام4لاسقذ (ىروثلا نامفس

 هللاقذهملالسرادقو امون هيلع خدورانلا مكست'اوإظ نيذا | ىلا ار:حصب هرئالو لود

 آس نيطنالو لس ا ىو- ىلا ل_برتالن ا ىت-اح لاق منلافا يدق و ألاف ك ةجاح د

 لاق) ىدوالا نايف.-نمناك امالا اوطةلذ العلل با اانمقاأر ودنا الاقنحرخ مثءالأسأ

 لاقفرعاشا هذه هرغنطولا فرقا او نطو ةيرغا!فىغلا (وطسرا

 ناطوأه ب رغلا ف لاملاو #2 ةيرغهناطوأ قرقفلا

 اهب حري نا ىعتسي ناك ةنررامطال هم مزلدقرو م |(فير ظلا ارعاشلا قمةهشلاونأ ناك)

 ناىوردةنق ممثلا انأابرمثبأ هلاسوس نمى أ راعهمل سب هنا اوخاضءبهللاذ سان اىلا

 موبازازب توك" الهتاوفاقح ةح كلذ ناكنا للاسقف ةسمقلا مون نوساكلا م هادا ىف نيراعلا

 جاتحا نا نمر ؛ومدعيىادعاللاملا لرتأ نال (ءكلا ضعي مالكه نمو ةمامقلا

 كيلا ات ااذاكلمهملاَترقَفااذا ىيدص ن هريخ كل اسك هلا ذ اودع ىفامح ىف ثاقدصال

يخةس+خالا لوضفادلا لك ُكواقا هءاعزاهكةيدص كنعىنخت ءااذاوكءامي بحأ لودع
 ز

 (مهضعبل) لمعت سنلعو هنكست تاءو هبرغست بوو هب ىورتءامو هغمسلا

 فرم قزرلاهذعىأرلا بدهم * هسملقتىف ىوق ىوقن 71

 فراسغي را جلخ نم هناك « هيلقتف فرعض فرعضو
 فشكل سل ىترس قلنا ىف 3 ةلهلالا نا ىلعلملداذ_ه

0 
 (موضعبل)

 عضاوت الحر خت ايدهعلابيرقا 2 عجاربالىلئءلاق « اا يعمللاتاق
 ك0: تب ا 0 ا ذا

 لاغ)



 ه (ماظنلا) « اهنبااهوخ أل ثق برعلا نم: سهالن اريخالا نامِمااو

 بسالو ل_صوالولاجرللاب * ةققءاذمقاو داو نامزلا ىذع
 بئشلاك ئافنكلو تككحدتل» اديزي كرا ىلاءأب اهرامات

 (هدانف ىلطا ريما

 ىوملا لأن م هاقلأام ءافطان . الكوءاضهداب ىدفأ ىسفني

 ىوهاافر ءأنالمقهاوهىلاتا 5 قا طه ل اى تحد ةةأذا

 (سوسومفةلو)
 ظاومريثكلاا ءامملا ىلعادبأ 0 لزي/ةراهاطا اذدنء سوسومو

 ايراش كس سدا لسد نظيو « ه-:ةذارببكلارهلارغصتسسي
 (عادولا فى رغلا)

 رقشالا الا كحولي مبسم ادي هلا مئابانا
 سدسعملا نيد لضفي م رغلادخأ 5 ةبامصقار ةااذتع امزالدق

 (ىز رخاملا)

 ئدليول رضاح ن نم تقال * نم ملك اهنع .تءةقدقو تااف

 ىداوف ناو اهل تاّقف ىلرت هون كذرط مرافْ داو ةةقانا

 دادوسرغرامتساىفتاتحاو « اظلاغم قاراملا ت.نةوكلو

 ىدارهفالخ ىلءرومالا بت » امال لاصول ىف اهتم تءمطو
 (ىضرلا)

 ىئ

 اناصما كلارك ذنمبلقاادواعدق « ةطاك قرش نمل الا ىذ عبرا
 انادر كبف ترجىالان اغا رعأت سلا يسن كنم مثأ

 (ىننلا)
 اعاد كاذدعي هللا ىضتو « ائقرت كاف هنددو نميلات

 اعادو ىلء هءاستناكص «ه. انةالاالفالوحانقرتناو
 (س .وناثلا ىف ممذعبا)

 هعومدسسحلا دقن ىلع تفرذ 5 امهنم قلت سوناةلاىلار ظنا

 هعولذصيمقلا تك نءده و *# مرذهد باقبهملايلاب أ

 | قاءو ةيلكءارعشلا ضعدّد خاف ةباكورج لتقرعا شل! صن صمحلا نأ ' (ىكيامنيمضتلا قو
 اهيق بو“ كماذاهةعقرلا تذ خافربزولا بايدنع|وةلط اوةعقر اتيقر ف

 دليلا ىف راعلا هتساأ أرح ءقأ ص.صمل ا نادادغب لعأاب

 دلذاو سطياا فءهضوب رج ىلع « ا" ةرت ل الابد تءاصش ىدبأ

 ريصلا لمالك قلسالا مد « تبدتحاامدعب نمد مت دشاف

 در مو ىنن اص ىدنك دعا ٠و هبزعتو ءامساف سل لوقأ

 ىداواذو هوعدأ نس ىنأاذه 89 ةيساص دقن نم ل امهالك

 ظ
 ظ



 اول

 داو_طالاىرذىلا ارونره ه«. ازلار_ه ازلاف معنتلا تنأو

 داوالاد_هاثمارابدزات « رتخاقتزتحاو نوعا تريعو

 ىدافلا لاذ سب رعظافنن ءو ىالس غلباف مالا تغلب و

 دافن نم هن اام مم ارغن ما ىلام ضعي مهارك ذاو فامانو

 ىداعردوعب ىج ا .تحام 5 ىقادتاادوعيلهىالدخااب

 دارف: ادهن قالا ىلحأو *ىيملا ةريبساب قارسفاا هام
 دانزلاىروك هئاشحا نيسب ه» ىنهمتا.لاذتلي نيكص
 دادزاىف هد-وو هاوحو صاةداىف هرابط_صاودرع

 دانصا ف باقااوام اش ب 5 ادهصالاو هوسح رصم ىرقفف

 ىداعد_هدتدعساءاور تن هب اريضملا وب وف ةفقود_هتنا

 داشرلا ليدس ىلا دن م . ىل - -دملاب انموي هللا عراب

 ىداوغْي-هز ًامالاعا أرسن ك.لعلا ن نيب ناككرا بامقو

 ىداهعبود فيلا تالبوأو ه ا ٌتدغل اءءج ىسو

 ىداره ىهنأو ى-+ى انك « للا اناس الام ىعنم

 ى دارا مح هأذق نيسرشك- هدلا مكس نازاخلا لهأاب

 ىدادو متدهءاك ىدادوو .٠ ىتارغمكمفمي دقلا ارفف

 داوساا ل-# ىتاَمَمَنءو» ه اديوس د اًوُملا نم ّمنكسدق

 ىداعسا ىف تيغر ناايذاش ه ىجورتدكمع حرتر ىريصتاب
 ىدازو ىدرو للدسللا لد سوا ه6 اهار ىببظو قلوساهارذق

 ىداب خفلاو ماذا ىئاقمو »* يمدح ارعموىنناامفنأك

 ىداروأ مدت لو قادراو » تّده ظوانلا اهنع ىئْئاَق'

 ىذا.ءآىلدوهننا ىسعق « دوعن ناهزلا معسل اولد[

 دال كدت 0 نكرلاو مي-ظملاءاعسق

 دادتلل رادتسملاو نارك هع ىلاور_اوبا:آل!لالطو

 ىداع_هنم مك ىداؤفا «ب ىدهأو الا ماشنلا توعنام

 (وهشاب)
 باطلا ىهتناو ىصفتلا ل كلا برأ هريغ ىف ىل سم دل ءلاتماب

 تاما كاماعىلا د دلألا * عقسلرأ ىأرل تممطامو

 تطول يسن « قلماو نأال_هأىنارأامو
 بدالا فعشان لاصولا ناطاف « يندأةرات قوش عزا نكل
 بها ىلس أ ىف ال قوشو مان 3 قلق اذزيلا ١-1 حربا تساو

 بك 550 و قيصعن رك ذ لان وص © هعمد أ تفكك الك عمدمو

 ٍِن ررسحلا عفتولا» رحاووانوع ٠ اهفهلتىد<ول ىسفنفهلاو



 نوح

 اهينانتوملا لبق ناكىتلا الا 83 اهنك ب توملادهن ءرم الرادال

 (هنمد)
 اه رتسماراف تنك اًذاه_هدالاىلا ىلذئب_تعكر مدمعا

 اكنست هناكم ل_هدحاق لط + اءلاىفل اة تءمهاماذاو

 ىصوهو (ردنكسالاوطسرا لاق هنيع اال تئاه هءاعه سكت د نم (موهمالك ن 92

 (لاق ن نءردهلا) كتءاط لدعم لاق ىءهضن نياف كلا !تد ءاواذا ا

 ردك لا هيفىذلا عدو « انمام لقد هن هذ>

 رغغاا ىلع قيدصلا ةء: 5 اهمنم هرمصقأ رههأاف

 (انمذمىدقمصلااحالصلا ١

 لزععمارغلانعنوك ىلا 5 ىعال هم ع نافؤر اذ_هاابد

 لءةملادا ساانءنولأ بال * مشع من ميتا لاذ ناكمال ْ

 نه (لوالا) كلب امدالءلاريخدلب نمكبق-ابداب سداهوهبو هللا مرك (نيئمْؤااريمألاق)
 قفتافيك (و ع) ىنطةناهطء ىلءلعبف( !)ةرئا دلا زك دحت نادب رتلودالا ة ثان
 ىلعني_.ةلجلا ىف طرسمللاهطاق ادوع )0 نمحرذو © ىلعدق_دالو (كو) لدتو

 0 ط ادع هط) لدتو (ط) زكرالا نكملفالاوزكرملاوهذ (ع) ىلع (-ا) فدو(

 6 هاط عاد ط) او ازفرتاظنالاو عالضألا اب وا سهم 0 كد هو > ط) امام

 ةطقنريغزكس عال نذاف(ر ه )يما( هأودأ ( اتيواز تناكوناثءأق لب ناني وايستم هم

 امهد-ًازو<والارخ . الا 0-00 اوقىلءن ا (ع)

 0 صرة ناو لورا لافزكرما رعوالارثو فص”خمن نمهدوع حررذمال ىرخأ ةرابعبو زكرلاب ١

 نم طاشا باهّدنأ ىهو ى :رخأ ةهسن هفاذلا ناك (ى) ةطقذك ( ع) ةطةنريسغ (-1) زكرملا

 هللاهجر ضرافل ني رعؤشلا(رع) امهنيعضوم

 ىداؤ-ف» قئاستنأاعا 0 ىداحا د اوريسلا فخ

 ىدا او دكرغعوبرلا عد رل 5 قوشو قوس نيب سدعلا ىرتأم

 ىداو ماظءىل_عداح ريسغ * اههجه_ماهمااهاق يمل

 دامرلارج ل ٠ ىف اهاو-نم * ىثةىهيذاهئاقخا تذ#و

 داهولا ما ىترتاهلخ « اهارب لخ ىنولااهاربو

 داهااراف-نمد-ولااهةماف» اهاودتءدعنادخولا هند

 ىداوريخ ىلا هب ىتاركت « ا ىهذاهةمتساو اهم ساو

 ىدامئرد_ءفانهدلاف 3-5 * ىداوب ترصءنا هّنا كر ع

 داُملا "ىورلا غس بار لان 5 اًدونادواماقثاا تك. او

 ا هردمت 5 انيجلااد_عرارللاتءطقو

 ىداوبلا قا «نار يطظاارخت 5 امه صءلخن م تنئادتو

 دارولا ل_هاملءار_طءان # ؟دلاةرصقاافموملباتدروو



 ام

 ىعأةركنهنا معز نمةمشباوسا ذهن ءلعبو ءانعع هنالاضيأ ةفر هنرقطلان وكنا بوف

 ةقدصةبمطلا(ةماكلا )ةثاثلا هللا ىه هلثسملاهذهو هيلا عوج ر 1!لول دك هلول دم نال هلوق

 ةنامالاترخ بابا نمةيدهلا تلخداذا(ثيدحلا ىف) ”لصو هك ةدصشنأ ارقاا ىلع هقد_دلاو

 اولسرتفراثالا نقاهدماشلا ىلا هرهس سم د :ءهنعهلنا ىذر هل هنا (جسملا ف ) ةوكلان اء

 انءا سما هب مظمث انمى اخ اولا ةذ هوقعنص ىذلا اذ_هام ههح وهللامرك لاو هيديئاو دمشاو

 مكترخاىف هين وةثتو مك اند ىف مك-ةنأ ىلع هنو ثنا مكاو كا ها هم عفتش ام هللاو لاشف

 ىلء هي نم(لقاعلا) راذلا نمثامالا وعم ةعدلا عنب راو باةءلااهءارو ةةْثاارمس أ امو
 اقفتا لاهو بهقق ةماج عمريطيانا ارغ(را: :يد نب كلام ىأرإهدي نم هرمالا حي رنا لءقهدغادم 0

 رذعت(ةمدعلا نم) ان ههن ملاقؤ ناح رعاامداذاف ضرالا ىلعاهقو مدحاو لكشن ءاسلو

 ةدمرواسنف هملع ل غدا ناد !ماماذمأت وه(ىلاز ءاادجتدماحوأ !مالسالا ةج) ىمداعملا

 ا فارعلاءالضن ه«بعافداد_ةردرو مثرص هنا هءلعدةعنن عراصدقو هنومدعل اهممح رخو

 نيسردملانامعالا نمهنال هسردسا<#رض < ناكو ةءماظ: :أاسيردتهءلا ضوفوا سروتشاو

 ةدامعلاكلغتشاو ةلزعلارث آو دهزتو كلذ ع. كرت مةنامن مرثك ٠١١ هال اءانيا نمودا دغن ىف

 نراك الار ماه ا ورصصمىلا مم سدا ىلا لمدن :امءابمحالا فطام يوةدمو_ثمديمافأو |
 نمكبرقةلاز غىلا هني وةد نا بتكلا فئصو والغاز :او صوط ىلص الا هئطون ءاسصعقلأمث |

 اهءو ةوكر ود وةهق نه هءلعوتد ربااىفىلازغلا تب أر لافءاحلسأا ضع( ىح) سوطاىرق

 غزي 1لافوءاردزالار اننىلار ظافاذ_ه٠ ا معلا سيرذن :سدلامامالا يأ تام

 لودولا براغمىلا لوصالا سعت جو ةدارالا كلفن م ةداعدس ااردب

 لزنملو أ بوهتمىلا تدعو ٠ لز«عىل» او ىدعسىوه تكرت

 لزئافك دبور ىو م نملزانم « هذهئالهمقا اودالاىفتدانو

 افاشأنا وح هل |بتكوىباقدا دغبىلا معد. بكل !ماظثرب زولا هملا بتكهلازتعاد بو

 3 (ههجوهقلا ركن ينصؤملاريمأ ىلا بولا ناوبدلا نم)امعمركذنامعر

 رضع الو: ك-:م'لوادو ه رعشتامو لف كواود

 ريكألا ماعلا ىوطنا ك.وو * رغد مرجكنا ب قو

 رمذغملار_هظي هن ةرحاب 8 ىذا نمبملا بالا تنأو
 (هنمو)

 ١ 0 لدنءربنا ٠ ارذةءمكتأب ؛ نهرب ذاعم ل بقا

 ارتشسم كامص#) ن نهكل-أدقو » ه رهاظلا طرأ مكعءاطأدقُت

 هنمو
 داهسلا ضور ىرشلا ىف ىعدو. « ىسفنباعتا ىلع ىتاذاعأ
 دافرلا بط تئاف نو_هاف. « ىلاعملا قرب ىتفلا ماشاذا

 (هنمو)
 اهيفاملرتاهيفةءالسلانا ب تاعدقواندلا ىلع سفنلا

 لادار 



 هن ميةدسسيال نمو لطابل اهرمضي ىلا ه«فئرالن مهناوالأ اهيراه مانرانلاكألو اهمااط مان
 فوخأ ناو دازلا ىلع حللدو نواظاانمت يمد قم كناوالأ ىدرلا ىلا لالضاا هير ىدهلا
 ادغمكسفن أ هينوزر<تاماندلا نءايندلفاودو نتل مالا لوطو ىوولا عابلا مك فاجأ ام

 دارملان اهقأ: نطب ف قس نم يتلا لب هبلع هللا لص بنل لوقري بغت ىف (نيئدحلا ضعي لاق

 تبة ارصل كرا ع انا ىأر ناقل ل - ىقشلانالءأ هلوسرو هاو
 نِيَتللا ضعب لاف هواه هّماف ىلاعت هلو ةنبم مح ف ةرحمالان طمبدار 1افءاقشب سيلوبملا

 فمما دعنا اوسللت الك انهلاحرشف (قادمهلا قل لاهز دعبل نفر

 ضعف ح وأب وددَر .اسوفتاضيأ تاينلل تيثأ م مضعب و لئاوالا بهذ _هوعاك ةدّوجاسوفن

 مال اهلنا (ىد وهي ىأب)تادامعلا كلذ تنثا مظعإ وفنصملا كل ذىلا تاجيل
 ندممايندلا مكس لاق سدأ لات ةيرلامءا او*ءىدر لاح ىف ى دول او هب ب7أو" ير ىججأدف

 تطلغم اضراو هنعهللا ذر لاذ كلاحا >_هو ىلا اذهلاذ دلاف رااكلاةندو نمؤملا

 ىناو ةزلا فكن تلعا باّدعلا نمكادعأامو باوثلا نمهقنا ند بءوامتد ا رولدو يأ امن اب
 لاعالاامنالو هيلع هللا ىلصهلوة سدس باو ح رشق (ىدنو| ارلا بطقا!لاف) نوسلا ىف

 ىوِدد ضرغا مهضعبوهللا اضرا موضعي رجاهةئردملا ىلا رج اها مل لو هيلع هللا ىلص هنا تامل
 نك ىونامى سا لكداااو تا الا _عالاافالاةف كلذ ىلءهللا ءعلطاف حاكنو راحت نم

 ةاسماو اههصياند دىلاهنر هت نموهلو رو هللاىلا هنرجسه# هلوسرودا ىلا هنرع ثتناك

 نيئساا و عساثلا بابلا ىف( ةمكملا تاح وغلا باك فت بأر)همل ارجاهامىىلا هنرحهثاهجوزتي
 لك اوكتلا عضب راو نا لع هصرص:ل دابة ادار نايا دوتلا كان هو هم

 نالاق .ناف“ ”الذ ىلع ديامىدرور يلا شلل لك امهلا باك ىفاذكو سلا رون نم: دانه

 اذ_هاهحرمش ىف يناودلا ىلا لاه اهنمدخ انالواهأو ضمارجالا عج ىل هن ىلا ىه سلا

 نيطاسأ ضءدبهذموهاكس عشا ا نمةداف:-مبكاوكلا عجراو أنا ىلءلدياذد مالكلا

 اًدهاباوز فهد مالكه سغلاةلئالدىف ىلو قولا وهاذه(لوقي باكا عماجو) ىهتن ء[كمملا

 (ىدنوارلا بطل !لاه) قالا هناو هانرك ذام ىلع ل ديام ىتورلا فرداعلل ىو: ل! ىفو لوكشكلا
 رورملا ريعضلا ىلع ىطعلا نال هلا ىلع و هلع هللا ىل_دلاسش,نا ىلوالا بامثا!حرمش ف

 راها داعبالو ده ل اولاين ا ىلوالاف دم ىلءهتلا يلصق اذاو فيهضراملا ةداعا نودي

 ةروصلا فمالكلان وكي نا اندرأ اذا(لوقأ اوزهبمااك ىهتاةددحاو "هله مالكلا نوكمل

 هى هولاعتاك عم ين_«عواولا نوكست نا ىلع بصنلاب لآو لوقنانأف ةداو اجا ىلوالا
 6 اوذاتخا نيورال ١ باك ىف( مامال ١ لاه هح اني اوس ىمعفكلا يدل وادبزو كلام

 نالد :ركذ هنا م_مضعي لات هّسرمضو لجأ: احكلوق لثم ف ةفرعموأ ةركس ةركمتلااطخ

 فيرعتلاذا ةركن عجارلا نوكنإاضيأ بح ونةركنودهو هلا: عوجرملا لولدك هلول دم
 2 ع :رشيفءاهلا نا هيلع للا اورام اودو ةثرعم هنام وةلاف »و ىءلار ات عابريك- مبلاو

 وقت كن اكل ذ قة ىذلاو لبر ىلعال ةصاخن انا لجرلا ىلءلدنت اهنالل بر عابس ةعئاش
 0 رلانأ ف فالخالو ىناداىوسلجرلاب ىيعتالو لجرلا ىنمرك لوقت: مث لجو ىنءاح



 لحل

 تاعاطلاْل ربو لفغاذاامأو هنمءاجراذهفباوثلا مظعي و ريصقتلا اذهب و ريسبلا اذه

 هللانموجرألوقيذ-خأم هددعووهدءوو هاضرو هللا طاخسن د لاسملو ىصاعملا يكتراو

 الهو هنمأطخ نط نسحو ءاجر اها اها ل احالة: 56 ”هكمتلدنراك ١|نم 0 2 :لا

 ُ نا هللا ك_جريتلقذ داهتحالان م هعالضأتديدقو انباعلا ةرستمابأت يأ ار (مهضعب لاق)

 نينا ن نه بيرتهللادجر نا طونقلا ىلع ل دبامتبأ ارلد لاهو بدغتةعساو هللادجر

 تاعاطل اق مه داهتج اوءاب اوالاو لادبالاو لسرلا لاح ىلا لقال ارظامل ملو همالك هللاوىناكي اف

 هللاو ىلب هتناننظ نس> مهل ناك امأ ار ابنالو الملا نءنو و
 دملانودب كلذ نااواعن كلو ناط لك نمهدود اذ نس اوهللا ةجر ةع ل ءأاوناكم من

 مهاققحما ةعاطلاو ةدارهلا ىف مومسفنأ او د_ع-اف ت # رورغو ةضغ ةمنمأ 0

 (فيرصتلان مسايتقالا ف فقع !نبال) ةعاصملا نسحأن هوه ىذلاءاجرلا

 ىنانلاوسهمكسداو » ىعملا ىلق اك اسا

 ناك اسهنف ل قئااامو « ىلقت ئى"ىال

 ريغن اك ايسلاف نينكاسلا عامة جال فرظبلقا انالدل- افىنعاا اذه ددقصلا حالما ١لاق

 كلذَت رك ذدقو لاك هنفقاعتجاام همسك غنوا اوءاكن منك ١ تلاد_-ارسكلو تاثاا

 لسأو اسوي ناك نيدسحلاءار ءّشاا نم( ىليدلارا-هم) ىهتنا هوذسعس ؤءاردالا ن هةعاجل

 ام ءوتجدعهرعش نمو هنأشمظع و ىكترملا في رشل ادي ىلع

 نافضلاا ىرق ىلع نوعرا 5 مهبابق 5ى' 'رطااةحردعاون ريض

 نارينلا ىلعايط»ى :ركأ | بح « هسفادووع مهدقومداكي و

 تدان نس هوب تيملاوراصتقالاو قذرلاو ةدؤتلا ل و هيلع هقلا ىل_ص يب | نع (تامت !اىف)

 ةوبنلا از ل عج ل لبق ناف بامشل احر ىف ىدنوارلا يطقلالاق ةومنلان 2 ارح سب رشعو

 لد ريس مان ا ملسو هيللءهللا ىلصىنلان اةورذلا باك ىفدي وباءنبا ىورانلق ني رمشعو ةتس

 كلذدعي ساعو ةذسنوعب رأ هناك مكمل اهلا لوسر ىلا سانال لوب نأ. .يمأو مالسلا هءلع

 تاللثددنفن ةصاخف كلذ ل دما ىو هل .؟ىلعو هءلعهللاتاوا م ناكو ةخ سني رشءوان م

 عملا فرقنو ب كيقااؤرتكما اهمااحاتع هس.عرم * ماكحأب انثتم ناك كلذ لوقن هو نين 0

 لاضملا هذ نه نأشمظءىلا ثيدجلا اذهب راش ا فةعسنب سف عوامل ومةدمنإ روكتفماهلا و

 ةنسف لالا اةثالثاا هذه ىاعىلاهتو هناصس قنا نا لعأ هاو مدا م ل.قوثالؤلا

 هالك رنا قوينءارعأ نمءزجاهن اكفءامشالاهدهب ة._صولاالاةنسلا كلت ىف ىف ىلا حولو

 جونملا نم) هءاصتءرامرصقو هماةقيلل لاط ن نءوملا عب رداتشلا(ثيدطاىف) ب 1

 ناوالأ عالطان تفرشأو تايق أ دقةرخ -الاناو عادو تنذ آوثربدأ دقادلانافدعنامأ
 هتينم لبق هتيطخ نم بئانالفأ راذلاةياغلاو ةئطاَءَعِم لاو قالا ادغو رامضالاموملا

 لأ مايأف ل-عنأ لجأ هنارو نم: لأب كنرال هاون مول لبق هسفنل لماعالا

 هلجأ لوصح لبق هلعمانأ قرصة نمو هل ءرمضزلو هل -عدعش: هلجأ لودح لبق
 ةفملاكرألىفاوالأ ةيهرلافنولم_هتاك ة.غرلا يف اولعافالأ هلأ يضو هلعرسخدتو



 ندفَي

 ا بام ذا, با حالا زافو ل# ولا لصناو نودلاطاارفظ

 بانمالاولاصولاة-نيب «» ىرام- نييذيدم انمقبو

 باوصلاقدرطيلا ىدس متو ْملا بهذت ةيرمش كلنم امي

 ٍْ (نيف راعلاض ءبل)

 مهالوم اولت موقو * م- هايندبموت لغاشت

 ٠ْ مهانغأ قالارثاس نءو * هناوذر بانو يهزلاق

 | لعق ىلاعتهقادذ عل بة مغ تاعاطلا نمل عأامّنأ ًار_ءأىلا كوقن (نيفراعلا ضعب :ناك )
 || كلذيموقأت ساىفا ل-ءاو الومقمن نوكي ى-لعفلا هءلا جامدتام 00 كلذ ف.ك
 ١ : (ىهذلار ديل اهل وعد .مغىلا.عأن ا تأعف

 هراو ادبامل زوالاكح ه». اب.ع ىاتلقم تريصبأام
 هراذعاذدعب نمرضخاو « اسمهم سأ ارلال هدا

 || بنحلاناىرتالأ ةيثريغب بايلا نءدورط٠ ةهيشلاو مارا لك 1نا(نيفراعلا ضءبلاق)
 || ناحابم نا رشأثد مل اوةيانطانا عم هباكسمهملعمركع ثدلاو هلو دنع عون#
 ِ حاس نع دورطماضدأ هنا مرجحال تاهبشلا ثخو مارهلار دق ىف رسمغن ءوه نع« ف

 ا هوم نيمالا ىلع ءارهذلا ل خد (د._كرلاتاماسا) مرا لوخدفف هلو ذًأمرهغبرقلا

 بأ. !١اذهمها حث ن هلو و ديشرلا وزعي وةقالذتاب
 ٍ ساونوأ ةيزعتلاو ةمنهتلا نيب عملا نعأ

 هداشما :ًاةنيمال ١ لعل>د هنأف

 سنأ ىو ةش-و ىف سائلاف * سدقأاو دع لاب داوجت رج

 سرع ىو متأمف ندف »ا ةكح اضن.سلاو كس نيه او

 س.الاب دمسشرلاةافو اهيككسيي و نيالا متاَقلا ايكمذب

 || ندم سلا لاف قشر نب ا ءاكحام كيلا تلاحق (لولعما ان .سف.طانم)

 || ىلاراشأو امو بم نبا ىلارظنف 0 :- تدق لاخوذ مالغا لايام اريثكناكو ب بديج

 ٍ ىندشتاو عمسا ىللاق هسأر عذ رادافنيتيبانأ تعنصف ايش هيف عصي هناتههذو لادا

 دما هلزغم ناك لاخ لزنت ٠ه هدخةعباصت حبل ىل ولو
 دنقل ١ عضامام لماع ود طخ + هباهفلادبان حى أر تاقف

 تدشنأو ععمان كلو تنبح هل تلقت

 اراذ_-و ةق ةرد_.!اودذسلا نيبهن: مائماك لااا اذ_ح

 ىراودو هلاتاة سن ماقال 5 نكملو اسالتصا هل دق" مار

 نوكمءاج ا اوءاجرلا نمبفرذا (ىلازغلا مالكن -) ثنا لهقلا عاق يتصضأ لاَقف
 || لمع نأورأ لوب ارد عجودبتجاو عرز نمهلاث مل هأ لعنوكبال ىقلاو لصأ ىلع

 ءاحاذاذ ةئس لفغأ او مانو بهذ دقاموب هوب ل هعيالو اعرز عرزبال نموءاجر هنمل]دفزيفقذن امدنم

 اهلزصأال غلا ةمئمالا هذه كل نيأ ن ملا.ة.فزيفق ةئام ىلل ص نأ وج رألوةي ردا. هأاتقو

 اهالي تأ! ناله همصأ| عم نع ىس ماو ىلاعت هللا ةدامع ف دهم اذا ديلا كرك



 * ؟ا/+

 ةروسف ةناالاىإ زو ءساف هللا نوم منكن الق ىلا هزهلوق ري فت ف لاهو ةدددع عضاوم ىف

 رعرو برطيو انه ركذ عم هيد فصل وهللاةبحمركذنن «تيأراذاو هتدو هامنارعل

 هّنَةءصو هنرهذو هن رطو هقمفدتامو هللا ةمكشأم ىرديالو هللا ام فرعبالهناىف كنت دالفقءصبو

 قةممم هنراعدو لوعهلنا اهاروسق 0 ةرود ةشيمألا هسفن قرودت هنالالا

 قوحرهتةعص دنع ب2 اكاذرازا" المدق «ىنااتبأراعدو اهرو هت ىلع قهدور» هذو برطو

 (فشكلا باص لاق) هلا ن« مهقترامل عومدلا ممادرأ اًوامدق هملاو ىلءةماعأا

 لك أو متأ كلاردالا ناك انكورئؤمهناث يحن نملإكلا ارد ةبحلا مالكجلا اذهدنع

 تلتأولو لاه نأىلا ذ ب لا ىف مالكا قاس هنامث :ماةبحات :اك ةرثؤمةملاكدش كرام او

 نأالولو داجالاوءدرلارادءاهباعاواك تا دو>وم ار "اس ةن راسم 21تدح و لقاتااّقح

 بابلال اريام ىعذ عماهيفتدروال اههاقع 0 دا اراطتسسالا لمس ىلءانوه امفمالكلا

 دفة ترب لج هنا ب اكريسفتن هذرجسهلا عادياو اذه باللا نع ءرشقاازيعو

 مامالا عْنش سمنت ثلا اذهلثعو روكا دعنروأل ان م هللا دوه نا هلا

 لعن مسابتةالاىف (ىلا ألا ففعلا) ني رم .ةاارثك ااذككو ريبكلا هريسفتىف ىزا رلا

 هبجوتلا عموهتلا

 ىفغددملا كاذاها سهل #* 4- ع-_و هع ندر“ سس

 ىكجمالامنا قئرعو * راذعاا مالب مىأقلا ىوك

 ةيدوتلا هماءدازو ضرامنأ نبا لوق لود ماح هناك

 ”. كالا يسخلاعتالا ب 0-2 امكقو ثا | دسك أ ايصن

 (موضعبل)
 هنكس اثلا ىفناهل سبل تلا ىؤلبلان مو

 كا 8 ىكدب 01 أ.-ثفرعين منا

 نب ىدعا لاه ادرس ةعخساو ةعردسفلار هشلا عمساذا (فنحالا نب سايعلا ثاك )

 تالا دن نم تش م دف ا صاالأ 3 :.مدل نبال هن دشن اذ اموب ىف اح ىل هوما هاربا

 ا دوما اذه مل لاق ئلانهدو عىلامّدةآو برو حخرتو لورق ةسملا

 (تاعإ نم فضال نب سان. ءلاز كسةئيقنراالأ هلانلقنرعشاا اذه

 دعاكم لسن 2- دزةانو“ مدح *» ىقندز“ ١ موهنعدع_اب شذ -و

 د ههلسلو لق سدلق 5 هريغباقلا فرءيىوه ,هاوه

 مذعيأ

 ميتمنبلا لوق لالعتلا نسحو هميشنلا ديدي نم

 هتاشعز هتصدأ اهلحأن ها هيلع طفي ىمعلل دوشال ىلا

 ا ىلع "ه«-تاجأوالا »* ىف ه سرت مانأ هرازام

 نيدباعااحامئمىفاخدرو تاس ا نء(ىللازغلا مامالا)



 افذن

 ةنراقأا دصقاذا ىدئلا هل داما ماك انا ةاعااداض نا ارغاظاا لوشن باكا غماسو

 هشرضشاناوق ناكل عقاولا ف ةقئاقما لامر“ 6 احراخ ةنزاقما قوت :0ناودو-ولا ىف

 ىلبشلاباحصأ ضءب ل د) مهمالكف ةعقاو لائم نا عمانملالثم بيداثلا لها دأت

 لرب ان ًافهتنا الاهل الل قهللاقذ ه فدو وهو (هيلع

 0 0 00 0 0 اس نأ

 ف تار عال 5 0

 غلادينم) ل "لح نم ًابتااقف نيحترتاممرثكأ نيجترتمب (ةيود_ءلاةعبار لبق

 هن دمصق عافرلا نبىدعد ذأ ا1 لاق ق دزرفا هاك امءارعلا برعلا نمةعقاولا (تاهيبشتلا
 هلوقىلال هوا لف ارمخاس تنك« اهداتعافامهونرادالا فرع «اهاقأ ىلا

 ههجرو فاح ىلا ار-ءاوهو لوةينأ ىسع اذام عقو دق تاق 5 هقورةربا ّناكن ْعَأ ىجح زي

 منعذونا (موق معن) ادس-ةجرلا تااكسا د« اهدادمةاودلا نمباصأ لق « لاهالف

 هلوقىلاىرتالأ كلذ فة هلام ءالام_ععضو لب كلذك سداو مذلاو حدملا ف راصةقالل سني و

 ىلاعتلافوري سنلا منو ىلوملا عنف مك الوموه هللاباومدتعاو هنافص مظعتو هناذ دمع ىف ىلاهت

 تارقب عبس ىرأىلاىلاعت لوقف( ف اشكل )ري ملا سيو مسه ءانانو راتلاة

 عاقيا نيب قرف نم ل»تلقناف تاسرابرخ ًاورضخ تالونس عمسو فا عبس نهاك آي ناعم

 تاقانامست اره ارّقب عبس لاقي نأو عيسوءوريصملا نود تا ارقب وهو زيمملل ة_ ةصناسم#

 نومنامدلا ىهوتارقيلان نم عوني عسسل زيت نأ ىلا تدصق دة تارقءاةقص اهتعفو اذا

 تير لاب وجال ةيلا سنع ا ا تااعتشسو لو

 تالينس ىلع تا ايرخأو وق فطعين ازو< ل هفتاقناف نم-لان رياك ازيملاتفدوق ع

 نأىضتغي رض تالبنس ىلع اهذطءناوعو عفا دتىلا ىَدوِب تلة لحن ادورنوكمفرضخ
 ري-غنوكتنأ ىض:ةب رخالا ظفاو ةروك ذملاعس.تالازيماهعم نوكت اهمكح ىف لدن
 لاجرب ةعب_سلا تزيم نال عدي رطاردوعقو مامقلاجر ةعب_بىد:ءلو#:كنا هنا ع.مسلا

 ما.ةلاجر ةعيسةد:ءتاقولف د وع مهذعل و مامق موضعين ا ىلع د دوعمااو ماها اننيفوص ود

 هل- اب دار ترثع هلمأ نانءىف ىرح نم ء (ةعيديلا لاممالا 0 نك) دسففعفادتدوعتنيرخآو

 ةنرد_كم هبيفاوفيتأاماولطنيذلا عن اوىلاعت هوقىام نوكدو+(فاش كلا بحاص)

 م مس ىلع صنو»هو اميلعريمذلا داع دقانهو فرحتي ارد اما ماشهنب لضافاا هضرتع او

 فاكتن مولةيالواوأظ نم موهفمل الظل ىلاد دوعب هرفريمذ نأ قريشا هلئاراج نع بذي دو
 امد نعيالا.؟هلغْشي نأ دسبعلا نءىلاعت هللا صا ارعامالء نم (رباكمالا ضعيمالك هم

 باط (ىدلاو فرك ذ د١ كاهن مفر اظناق كماَهف متن ت در ن ا (م_مضعي لاق و)اددالو

 00 :هدالاع 4 .اماهقع ناك امالرتؤدم ةترئاذ سائلا ن رض: رم ةماكلاو هذه عمس هن اه ارث

 م.-ييلع ع. ثلا نم فاشكلا قرثك داو ةمفودلا ىلعراكن الا يدش (فاشكلا بحاص)

7 01 
 هل 0



 < |< د

 ةئاكك .ىئاذمهاا عيدبلاة:كال3_هىواوتلاةنالك3 قي وزشلانيدلا ل ًالوشنتات د

 (هرعشنمو) ةنظعطس ىنتما بطلاوبأة:ة1.. ىدم'الا ةنلخلل_سىدعملا

 ال- 2 ناكاهد وج تءاانقام_كذلا 3 1 ادبأ

 ال-خر هلا رداغب للتو مكلا ثروة رول ة- رقت روك تنكق

 الصو و مص الو اد_وءاظذ<# « الردغلا ىلع ةقوشعم ىف

 المآ سانلا اهم« ثنأ اذا ىر داالفا,يذ تاناغلا مش

 زاحن ا مالازاح ناو ترسكالاو تةردصملادسءاهيلومعم عمنا تّدساذا (ممذه»لاك)

 ىهةغدغد انه ناكل عماخ+و لوةلادعبو هل دل !ءديفرسكلا بو>و اوهكحدقوناىهالا

 اكسال عا هناىذلا "ب تلق ذاقردصل اد اهدسزا وعامهلاثمأونيترودلانيتاهىفهنا

 « مزاهللاواةقلا دبع هنااذاف» فنيه-ولازاوحا ومكح دقو تبان ةءامقىذلاءاجلهوأت ىف

 ةيواعسلا بتكلا ضعيف (ددو) هيهات مزاوالاو افلا ةيدومعاذ اوك ليواثلاناكمال

 (مهذعيل) بضغف هءذو» هرمشأ | نم همف ل قو ح رفف هفسدل امرين نم هذ لءقنملاينع

 تلستالاوتقاتتعمط ناف * ىتفلا اهاع 4 ثدحالا سفناا امو

 .(مضعبل)
 ىن.فكب وهف فعل داؤف لأساف 3-0 امتدومف ىرات نولقاانا

 ىدنغي اذن ءمهل ىريهضىفام * مهرب "ه2 ىفاعسانلا لآ سأال

 لاقف أ. ثيدحلا نم ظفحت لو غلمملا اذهت غلي واري.ك ايش ترصدق(عامطاابعشالل .ة)
 سامءنبانءثد :مركع تهم-لاق امد-اولاق تءمءامةمركع نمد مسام هللاو ىلإ
 تدساوةدحاو ةم 0 الا لك عدلا ل دق لوصر نع

 ىلاعتهلوقىفاكدمك ًادل هنا اولاق ىذلا زيسمقلاهذمو ماهبالا عفرب ةربالا عر( زي ِةلا)ى :رخالاانأ

 وضو ماسهبالا مذ عفرا مصيامبزيبقلا لاقينأالا مولا ارم ءاذث ا
 ىناثلا لمادلا ىلعرخ ؟ىشب معلا هيهلان «مزلد اع لما دلفي رعت ق دص ىف هواه 5 مهدأ سم

 ةردااذاو هريغن. اخ هتطعأ ل-رلا ىلعاندلاتايقآاذا ثيدلا ىف (صاو وغلا ةردنم)

 هءلجرب بيصأن نالاةءاذهاو لف-ىلاواع نملاةدالاوه (دوعقلا ( هسفن نسا هدملس هذع

 دحاسلا اوأمانالو دعق امام لوة:ب رءهاارولعىلا له_سنملاةّال اوه س قلملاو دعم

 وهلوأءملانال همن مضت ل وا« ءودلءاعلل نولوةب (ةشااملاءاثاانمتك انباىضاَملا) ساجا:
 (.مكملا ضع: مالكم ء) ل_ءموهذ لعل نم لوءذااامأو ىناثاابرمشل وهو لاءااقسىذلا

 ليق)باوملابهذ باوصااءاجاذا ٠ ل3 ربك رف اطار غدى ساح نم
 اتي ليلرك ذارعابلاقفىل مالغبرض تدرأ لا.ةفكتب و ءديناك ام(زيزعلا دمع سرمعأ
 لعأامدايز هللافذ فاقأا,تءاك.:لاقف دشن وهو معالادانزب (قدزرفا اًرم) ةمامقلا موب
 لاقي (صاّوغلاةزدن ٠ تكسلا باول اوهاذه ىدزرفا!لاقذ كة اهبل ةريخأ ام
 شون عاسااو باكلاكة نا ساب رض.ةياملو عا برقعل اورومنزلا كص ,رخؤوع فرضياما
 دو>ولا ىفءلماغاو_ة:راةملوعقملاب صن طرشن منا (ادركذ) غداة حلاك مفب برضبا-او

 عماجو



 عويأا

 نم ءىلع كلدأالأ فراعلا لاقذ اذهب اندلاع نءتدضرأ هللا د_.ءابلاةفاحطمو الق لك انعم وذو

 (ميكحلا سنا ويدّرم) ةرخالا ع َنءاضوع اند اه ىذر نم لاق مثلاقف اذ هنءرمش ىذر
 (رهجدزبل ناورمشون لاك ل رمس انشا دوي ةعالعلا صافن اهنا لا.ةفاصأ برضي ىطرمش»
 نافلاق هماءنوريشي ناو الاف ن نكي 0ناف لاق هب سعا لعل اه هك ءرمال ريش ءام_كالا؟ َىَأ

 توكل نكت )نات لام تدان قلاع نكي ناف لاف سانل ا ىلا هب سمحتي لا لاق نكي

 (ىنارصلا جره نبنيدلا لاك خيشلا) فراج
 لقلا ههتوهساع ىبرصقت « ىغلا اهب 090 اعلان وذف تءج

 لصالاوهاهيفلاملا ناو عورف 2 اه ١ريعأب ىلاعملانا ىلناد-ةف

 ٌكردق نود _ساماو كالعةتود كلوقو ك:ٍدنود كإةءنكما ”ىبا ملا

 ىلا مانالا هده ىف مكترخ رخ الاواعا (رخ ؟لافو) كلاعفأ لج اباه داج 0
 نم كل فرمشأ كرش ىف كعضاوب نا (ءارزولا ضع.لء كلا ضعي لاق ) ريسطت امم اكريست

 انغناكن او اريقف ناكع نشيل نمواري:ناكن او امنغناكع نق نم (ءاكملا ضعبلاق) كفرت 0

 ضعء:لاقإ 29 ةعانقلابهبلطاف ىنغلا تيلطاذا وةعاطلاناملطافةزعلا تيلطاذا ( رخ ”[لاقو (

 (ساونوبأ) رسوملازرح ةقدصلاو رس.عملازعةعاذ هلا (ءايدالا

 ىلةتي نمل ادب ىر د, فك + الأ ىلا لاط ىردأ تسا
 الحم تنك مولا راو *« ىلءل ةلاطةسال تغّرذتول

 هاطن هللادمءنيهللا درعهمل! ب ب تح هتناددض هللا ةرازو (ناملسنبهتاد_.ءداقنا-أ)

 رهدلا نمىكوك-كارهظ و همنحي
 مركنو بف ن ءثانةعساو * اموت فانئاعساانر هدئأ

 مدقملا ومان اان سه أ حدو 5 اهعأم-يفلامءذ4تاقذ

 (مهذعيل) ةنلشْكس ةيفاكلاحرمش نم (ىضرلا غارف)

 همقذ كامو 5 لت 0ك

 همدنو لضطاقو * ف.رش لك تامو

 همققثالانا لك قد رطل :ثحوبال

 بحاصلاة ك0 ديمعلا بر يزول: 253 ىلارافا ارصنوبأ ةن ك3 ىرهوذلا تام
 ىضرلاد بلا هوان سس يضر انو لا ةيشاكلل 0 140. دابع نبا
 مو شل سس نيم ا ماما ةهيغع شك هردملا العلاوي تا

 + .عملاو أءرخأ# اطل ان“ ةيكخس ىلاتسرمشلا ل دك سىرمشةزرلا هلل راحة 2

 ميلا ةيككا سضرافا ان رعيشلا هيكل « دكزارلامامالا 01ا/ دلال _سلوتقملا جشلا

 0 بجاطا نا هيؤلح تاق رعنب نيدلا حت ىواضيلا َه 4 33 س راطنم اا نيا + رذغل

 نمحرلا دع سس | ةنكالك 5 ئزاري-تلا هيدا ىءوطلال ض١ 4: :1 3

 ىلاسا ةمال_عاا ةنالالكس نارادلا ىدها هيلْطا .ىدرب رايلا ال08 ب ىناثاكلا

 ءاقيلاوبأ ة هن ىزراانيا ة:طكع س ىطاشلا ةنللخ بىلاردلا مه
1 
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 دحأو بدع مهتمع أش نم 5 دعتساف كل امش ىلا مانالا صضم

 (ىرراوخلا)

 هينيلالتأفلازامو رهدلا فرهدلا وي وجرب ريخىأ

 هيفةيسصملاةتامنموع هه الخالات وع عسب رمعب نم

 (درب راش )
 امرضن ق-لزحلاهينتدقوأو « هنر جم ءامالار وئاكم ون و

 اعد اهر_دخم ضب ىى- سعلابو * هموم محأ ىف ىسفنب تدمر

 (مجاشك)
الا ىلع هرز فرطم * ىلب:ضرالا فره باصسو

 ارز قئ

 أرقو عماسملا سكن * طرد *: و هل ككاو ةحن هقرب

 ارجلصتي رارهس كد ءاواكك هي ىذلا قفاتم تنك

مكملا مولع قدرصت عم(ىباسشئارع ناك
وطاعرو ةدافالاو يلعتااةنض قالا ئسة

 ل

مداربار ةد.«ءلاتامّدةمارك ديه-:ءلثسامباوسىفمالكلا
 هداربا ىلع ٍيوللاما فةوّالا

موبىل اغلا مالسالا ةح هيلع خد باوملا ىلا عارسالابهثمةيض
 هز زيمعتل حب رملا نع هلآسوا

ادّما اومالكلا جاسم ل |وطف ءازحالا هباشتم هنا عمهريغنو د ةمطمتال كدا! ءازسأ نم
 ّناب 

 رهظلا نذأن أ ىلا همالك دمماو هبأدوداكعازنلا لك ىفض وحلا, لوطو ةلوةم”ىأن مكرم

خنب (عرلا مأ تأرامل) حيرخو ماقزو لطاملا ىهزو ىلا أس ىلازغللاقتف
 عيرلا قليام ثي

م رهن لاك ال نق تادق كاع كلارام ىنباهل تلاع رهسلاو ءاكملا نم
 باطن تسود نمو تاه ها

 ىسفن ىه هاَمأ الان ك_:ءاونعو وج رلهبفتنأامنولعب وأ هتاوذ كنعومعل اهادأ نم

رش (ىرسصملانونااوذلاو) هلدجر تكمف
 ىداولاتولعالف نامنك ىداو نماموب ت

برقالن ىد ونو..-تعاونوكملامهتلا نم مهلاديولوقي وهو ”ىءليقمداوس اذا
 ىم

 لجو تاقذىءةعزفريغتنأنمىلتااقذ ةوكراهدم و فوصةيحاملعتأ صاناذاداوسلا

 تاقفلاكب ىذا امتلاذ اهلوق نم تمكيف لاك لا

هللا كرب تلقتيكيرف اهتداص تدك تافتلاق ه-ا هت ىفعرسافح رقدقءاد ىلعءاودلا عقو
 

رءاكيلا نال تلاها ذإ او تاقال تلاه ىسال قداصلا |[
 هللاو تءتمف نوالاو لاق باقل ةح ا

 نوكجحر نأ صالخالا لوس لاق (صالخالا فم ومالك م) ىهتن ا ةاوق نم ايمن

 «بيقاهل سل هبال سوذذلا ىلع دش أ صالخلالا رخآ لاهو هصاخ هنن هناك بو د هاا نوكس

 ىبساحنالاقو نيرادلا فاضوع هيلع همحاصدي ريال نأ لمعلا ف صال الا رخال افو بدصن

ارخ !لاقو ىلاءت ب رلا هلءاعم نعقلمللاحا وخا صال الا
 ناَبفتَو ةيقارملاماود صالخالا 

 (ذامعمنب ىبحيلات)تارودكلا نمل ةيفست صال _خالا دشملا ات و اهلك ظوظملا

 هنانساوءاعدلا اهحاّدُدم هللا اخ نمةنازش ةعاطا
 نبأ نء(فانمارمشبا ل.ةو) لالا.

نم سدل نكلاو َن ولك أتثمح نم لاهلك ا
م) كذب وهو لك ابرك ىس وهو لك ّان

 ن

بعلب نم قيمي ل ةمللاتدصازا (نيفراعا !ضعن مالك
 (نيفراعلا ضعس لج رّرم) ةسبحالو 
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 نا

 له كو كناسا ظف ا لاق ىنضو أهلا لوسرايلاق كناسل ظذدسا لاق ىنصوأ هللا لو رأت
 ايذدلا ىطعي ىلاعت هللانا(ثيدحلا ف متن أ دئاد>الا رانلا ىف مهوشانم ىلع ساضلا بكي
 هللامّرك ني-:هؤماريمأن ا (ماي وباّك فو) ايدل لوعب رخ الاىطعبالو ةرخ الا لمعت
 (هيفو) زينو ندتنو نعط"| معها ىذر ةمطاف تناكو سنكي و قدسي و بطتحي ناك ههدجو
 ةالصفا ألدعت اذ_هىدحسمىفةالصرذانأاب رذىلال مل_سوهيلع هنلاىل-ىنلاةم-دوفف

 هريغ ف ةال_صفلأ ةئامل دعت مارا دصسملا ىفةالصو ماركا دسلا ال ادجاسملا نم هريغف
 هللاهبواهبو جريل وزع هللا الا ءاريال تي هسس قلدرلااملديةالصداك اذ_هنملضفأو
 ْ : (مهضعبل) لجوزع

 لحروف اردةفىفارنم 01 ىلحرفلخ أ التنك امممح

 (يباراغاارصنوب أىناثل !ملعملا)
 لعقيش مكح لا ىلقوالا « مكن اقل نع ىعسج دعاة ناام
 لمالاوفوشلاناثءالامكملا « هكرحب قاّمسشءد تي فيكو
 لدي م 06 ىلامو لاذ فيكو #2 ردطو مري_غىلافتض مناف

 اولصواسذ ىبلق ىلع نونذآتسي * مكملبق ماوقالا لضرعت مكو
 هلتلاواذهنمؤراعاذ ضعي لاق فاد تافانومو فلتأ:تانناتئايندلا (دجس نيل .اذنا لاق )
 ىأب) عقانلا نمراثك الا نمري_خراضاا نملالقالا ( طارقب !لاف ) عئاملا عماخلاد_طاوه

 عانت ىذارالا لاقذ هلملقةذمىف اهنةفلتأو اهعايفاعامضدأن :ثرواصتم (نوطالفا
 هيترسكنا الر نا ىروزرهثلل (ءاكل ازهر ران ىف) نيضرالا علشب ىىفاااذهو لاسرلا
 ةربز1 !كل: لعأ ضعبهارف ضرالا نعاس د: هالك. لمءفةربرجىلا عقوفرحلا ىف ةنيفسلا
 سانلا اهي اهكسلا هرئئاسىلا كال ابتكو هاوثم .رث أو هلا ن_س>أت كلا ا ىلا هناويهذق
 مهرد فال آ ةريشءد (مهدأ نب ميهاربا ىف لبر ءاج) مكع.رادردلا ىف مترسك اذاام اونتقا
 نم ىرن“ا وع نادي 1 اذهان ىبها ارب اهل لاهو هملع ل راع ه.اعيلات اهل.قينأ هم سلا و
 (ىزراوللا اركبوبأ) اديأ كلذ لعن الم> ردفال آ ةريثءيءارقفلا اود

 هيرتلاناسل هع ئدح « هيكر نه ىلع :رهدلالةئآام
 هسسهلاب كهل م هناق « همبسري رهذلا رد

 هيرخاناكمو سينا ليسلاك«» «بهذ كيف ًاطخأا مناف
 اعيجام_هئماحتأ ارقفلا نم فا.ءامرانلا نمفاخول مدآنبا نيكس (ءاكلا ضد لاق)
 هةلخ فاذضاك نطابلا ىفهللا فاشولو اعجام_ميزاغل ا .ثدلا ف بعرباك ةنا ف بغرولو
 (ىنتملا بطل اونأ) ىهتن اعجب نيرا دلا فد ءارهاظا ىف

 دراطاو هنوك نع ىلدراطت « اغاخللاءالاوئش مهأ

 دعاسا الق بولطملاهظعاذا « ةدلب لكى ن الانا نمدم-و

 مجاقكاو
 دا اركاب وتامركملاو « الءلادرمنم تاودالا لماكا'

 77777777 ا سس سلما
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 بارتلاهيراوب بطلا طخو ئيعالارهاظرب وصتلا ًاطخ تارامكنا تعا هللاقف ابيمط ٍ

 نماب وثٌكملعنا اذهالاقفان.ه-الوك أالجر (ىأرو) بطلا فتلخدورب وصتلات 2
 (تابأن مةزعربشك ) كبارا جين

 تلو انن 0 امم تما « امد_د ةردعب ١ ىتامهتو ناو

 تاعمضا يلا هخ اوم 5 11100 تراكم

 تاحليةنك.:لاعالتتاسو « اهليق سائلا هعرب ل ىب مقلم
 ثربو تفواق ارذن ٌترذناك » اهنيو دب دولا عطقا تناك

 تاذسفالااهلامو تنطواذا# ةبيصم لكحزعءاناهل تاقذ

 تاقننا ةواقمالو انيدل « ةمولءالؤيحاوأ اني ىئبسأ

 .(هبض)
 تنقاماناد_فعئن نوحأو »* اهح توف نأ ىملس تنمت

 اعدل ةد._هقءدشأأف ىريجاروصنم يديني هلاخهد دعو ىدسهملا ىلع راشد

 ىلاخأ ارت ىدهملا هللاَةفْولْوللا ب ةأ لاقف شلا اهي . ارك ةعان_صاقدي ايزي لاه اها ق

 53 زاجأو ىدهملا كدضأ ارعشدشن ىعا اخ ىلارب , وهو هل ناو ن اوكماج نت ارغع ًالاقذ

 ظناو لاه ن مىلار اهن:ال ضاسر 7 ءلافو دا اوسراصبالا ق 2 اغلبلا ضعي لاق

 جابصص لتحهحر اوج عسب ىلع فرمشب مدان با ناس انا (رام الا ضعب فو) لاق امىلا

 باثتا-ا نولوةبو هنود وائثمو هللا هلل! ا.د :كسناريس نولوق.ف 0 مص ف بك لوقف

 نوفرعي ةممأ هاف ناكوا معيش :رعرثك ناكلاق(ختيداوتلا ضعيف تأ دز كب بقاعثو

 ١ لات ناو رع نرتآلا دع لعلشد هكدا كوهتسن اوا اليم م مسن ىلع نو سلي وهف

 كة ىتاأسول ني :موملاريمأ لاق ذ كمم ق ثعأ تب أر له بااط فأن ءىلع نع كدشن
 ْ نع كلج اب تانغ كاس تدق لحربانأ اذاو تاولفلا ض»فريسأ ان امد معن كن ريخأ

 2 ان[ تقتفان زوباتسكدام ىيض: :و مهابيصال ىلئام- تدصنة عوحلاا ىلهأو قكله ألاقف
 انجرفل ةسظتعق ةوذا تالذك نم اندمق منلاق أ از هنمىل ل ع اد.صاننصأو كءءمتقأن ا
 اههشلةقر اهلع اخد لاقف اذه ىلع كلامها تاَمذ اهقلطأو اهلك اهيلا ع رسأ ني رب دمع

 لوةيأشنأ و ىلولب

 قيفصاةءشدو نم موءلاءال * ىئناف ىعارئال ىلساهيشانأ

 قتع كور ىل_التنال 5 اهقانثو نماهتلط دقو لوقأ

 ق.ةرلنمقا دلامظعن ٠ كاو هه هد. لدمدو اهانيعلامعق

 لوي لعق دعلا ىف تع : سأالو
 نامأو ةمذىف ىنمتنأ » نحراا ةءالكىف ىدذا
 ناصغالا ف ءاملا ىغتام « هوس ىاهتنأن .ىفاذمتال
 نانشلاو ءاكفاواتلإو .٠ ىلءا كم د.لساو ىيمهرت

 الأ لاه كنا ا ظندالاق ىن_موأهللالوسرايلاقن مل مو<.لعهللا ىل ص ىنثل ا ىلا( لحب رعاح)

- 7 



1 
 ة بسسس س22 77؟7؟+_؟_ب_>”؟©+22222 7277009 ب

 ة_عطقمهس# لعفلا ىلع مّدَبالهماقمموقباموأ لعاقلا نال اخ اذهنأب نيرمسفملا رثكأ
 تناكونييواستمام_هارتو ناك اذا ىريكلااةريئادلا ةعطق مهم نملوطأ ىرغصلا ةرئادلا
 الثم ساطلاكءالا ان نأ نمةرومشملا لما ا ىننت اذ ىلعو فدا! نمرغصأ ىربكلا ةعطقاا
 اموقزكيا هناس فلو ةنف ةراذملا سأر ىلءوهو هه سيامبرثك ًاركبل ارعق فوهو ءاسملا ع نم عسب

 سرا سوقن كو با رتو ىلعرادةملا ىف نيت كم ندر اذ ىب طم رم راو ها

 دوع ح ةاةئودو لا فد مند حرم فصخلا نم ءرغسأ رسل ان

 رولا ىلع ادوع هنوكلا ْح اةطةنامهو نيترثادلا ىزكر 0 رعدومءلااذهف كلل | ىلع هرع

 ةرب ادرك ع كلط| روىلا برت ىشىناا ع ةطقنلوةنو ما 0 حا ىطخ لصفتةهلاةصتمو

 كرا | ةرث اد هطس ىف لخاد ع ةطقنو ما طخنمرغصأ 5 طخ نوكلل ىرغصاأ ها

 رغمأ ًاووةهيلعزامريغ زكراا تعت ىلع رع واهطم#ىلا دحواح ىطخح رخو ىمظعلا

 اذن نابواستمىرغهلاةرثثاذلار لق دله وتملك ترد هعو ع اطخ نكما اح نم

 سوقلمهسوهىذلا هع طخ نوك.لرتشملا هع ام طاقسا د عرف رحط>نملوطأ هع
 سوا ممسوهىذلا رع طخنملوطأ ىرغصلا ةرئادلا طم نم ةعطقىهىتلا لها
 تاظعتاام( سابع يا لا هداج اندرأامءال ذو ىمظعل اةريادلا طم نم ةعطق ىشىّتلا برا

 دسعبأمأ ههجو هللا مّركِس ل اط أب لع "ىلا هيتكباك لثع مل هو هملع هلق ا ىلص هللا ل أوسر لعد

 نم تاناع ن كيالت هكردمان 1 توقهءوسو هنوقملن كامل دورسي ناسيالا نا

 لوطةدوءاا ودرب و لعربغي ةرخ الاو-ر نم نكتالو احرتاهنم كءافامعالو احرف كايد
 لهمأو رفغدةهنءاك ىح رتسدتتاهللاوف رذحلارذحلا( هللاداع) مالا اودةن اكفلمالا

 ضعب لاق)ف لاذ لا-عأو فرعت بولقو ىدت ةنسل ىلع ن اهلا هنلاو لمه دق هناك ىدح
 هءاكبو هناطوأىلاهقوشو هناوناىلا هني:-رظن اف لبرلا٠افو فرعت نت درأ اذا (ءاكسلا
 باتتعو كشف حورالا عضاوم عستي بانذلا نا اك (مهمالكن مو ) هنامز نم ىذمام ىلع

 بتك) نساسلا نوئفديو انو رك دق بئاعملا نوعبتي رارششالا كلذك ةصدأاا عضاوملا
 ند مساق لفتت ردت لوقتأتردقاذاد.بعرا اد دنكتالا ىلا ( سيلا وللا

 قوتلاف هبارو رس 1 تن ككلع هئلنئش :”ىأ( ردنكسالا لكس) لعفتن أن ممل ست ل اوةدال

 لاق ناسنالا ىلعبءدأئث”ىأ (نولوسلس) هناسا نمرثك أب ”ىلا نسح أ نمةاذاكم ىلع
 كلدفةف هلل متن هنع كك سمأف مع كالا صد د (لجر مسلن) هم هم دعبالاع : مالكم! ن ء'لامالا

 نم ىلع مثأ (هسوجوهقنا مر ل مالكم بولغملا نم ةرشأْا يف بااغلا مرسل د أاللامقف
 (ىلاعت هلوق) هريظن تنأف تشن عنغتساو هريسأ تناف تش نهىلا تحاو هريمأ تنآف تن
 هلال نافرعلا لهأ نم نيَةّمَْلا ضعب وةلكاشملا بادن مهنارومشملا اهاثم دس ةئرسءازحو
 ثاف اهلعف نبع فدل او وفعلابل باق" نأ يني ةئيسلا ناىلاعت ه-ضرغل وق لبباءااكلذ نم

 ةسقن نمولذال مالكا اذ_هو ةئيسل ا تال: ل ثم ةئيسءازخلا كال ذناكء از طا ىلا كلذ نءل د«

 تببل | ىلا جاما لاق همفعب رخاست تدب كلله مكدحالا سداح وبدا (لق) ةداحور

 راصوريوهثااكرتةرو دمل -ر ( هامز فناكو) ف تو هذ تحرس ةمحو هيف حارتسيل
 تما مما يسال يتلا
 ١" وج وج دوج هج سجس »بوعي جرح دي يامل ومع يطب 171 وهج #3 2 2 وطعام سخن 06 0731 لك 3231سسح سج صيصصص ور:
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 اذكو ءاربالا لم_صعت ىف اد.ةءالوابزجم ادهنكي لءاضقللةمامقل ا دمعدقريك الا ىذاَقلا

 ىحسأو سائلا نم المىلع الآمن اسنا باطولف سفن بنطا :الاذخؤي نأ ناسنالا لاملال

 نال لسلرا قل راح ف ها توكيد ةئينأكو «سطسيالثأ سائلا ن مهخم بول طملا

 نوهأوهولاملا ملستًاراتخاف ارت هسفندّدرقلاملا ماسنإلآ ف اشو سانلا ةمذعملأ ا

 ريصيق>برضا اند ل ماليا ةردادملا ىنعمذا رداد ا نءبواذ هندي قرفالؤ ها سف نيملالا

 ب رض ءامملاةلئلظمىف لاوسلاو نيملالا نوهأ راتْضف لاملالذب ٍباَقاا لأن م ىوقأ كلذ
 رهاظهدءنطابلانال ىلاعت هللا دذءنطابلا برضورهاظاا برمض نبق رفالو طو لاءباَال

 لام لك كلذكو ه.لعمارحو ف هترئاعمرشوأ هناسلب هرشءاقتا آمسئ اص ىطء؛ نم لذكو
 طاقنالالثمهة-وزا لوا ارخاوأ ىفةاك لا لامل>رلا ةيهكلذ نمو ه>ولا اذ_هىلع دْسْوب
 دقف تطةسىاسلاو ناطالاةملاطمناهيدارآن اف ةاك لا تطةسلوةي «بةفااف ةاك زلا

 هلهب اف عسسلاىلاهتج ا عابنكوأ لاما كلن لوك وهما اا ىف ل سي هنان طناوقدص

 لاق كلهملكلاناو لذهلا "للي ذر نع باقل! رهطبةاكن لارسن افةاكرلا ئسعمو نيدلا هذ
 امناو هسفئءراا باعاو عسبتماك ءودو عاطم مم تاك اهمثالث لس ,و هيلع هللا ىل_صىنلا

 ىبهتناهحال_م همفنا نظام هك الهمتدقذ اعاطم نكد لهل و لءفاع اع اطمودهشم راص

 مهدعبأ ناكف ه-هاوعقو م اليحاوقر موقك ناطل | باصأ للك ( ملا ضءبلاف)

 اأ| ةرخ"الاو ىمعا.ندلاو تحصأ لاق تدصأ فرك (ممذعماىلبق) فلثلا نم مهب رقأق راف
 ضن لاف) سانااننظاءوسو هللا نظل نس لاف م 22 انعام (قوصالم) ىمه

 ىووهلاب بوشمريشتسااىأرو فرصر يشم اىأر 0 ةرواشملا ىلع ضد اغا )ع ملا

 ل-فتريهناد كضغبينعررتال هدمصف عمطتالفدسالا نمتلسنا (م-وهمالك ندد)

 قددصلا لرب نم ايدام .ركم كل ثاكن او رابااةساارتكت ال ةريغتت الق كل ملعربغت نم

 و (  دانسالا برق بات ن*) عييبلااهدشأو ءا ارمشاا ةرادتل ا نوهأ سلاما ىف ٠ انالربقَو و

 (م-ماءهقتاناوضر ةمطافو ل شارف ناكل اك اه.نعهقنا ىذر قداصاا دير فعج
 فيلاهوثحامدأ ام متداسو تناكو هابلق هماعام ام نأدارا اذا سكب اها هيلع تل تدني
 لا هلوقف هدهجو هللا رك ىلع (نينسّؤملاريمأن ع) ديدن نئاعز ذاهن ادمن اكتفو

 فادصالا تهتف: املا ترطمأا ذافر أ اءاموءامسلا ءام نملك ناجر 1اوولْوالا |. مممحرذع
 ةريبكلا ةواوالاو ةريغصاااةرطقلا نم ةريغصاا ةَواْوللا قلك رطملاءام نم اهيف عمدف اههاوذأ
 (مهضعبل ) ةريبكللا ةرطقلا نم

 اهي وادينمتيعأةقاملاالا * هيبطتسءاودءاد لك ْ

 نزااو ىأرلا هقراف نزحاذا ىلتلاو نزكف ىضقتالاهماهماا لذ هنال هلب اة جالا بحاص
 مهءانبأ مركت نأ“ ساانئرقو ءوسااراح "هل مح دحاو ندعمىف ناَرقةسبال هل اودع

 نء#امجارتئجاذا درتنأ بحت الاك هدرتالف امجار لان |نم# م-ماب ارورشش كذع عفدمف

 كئاوأ الكا وذل اورصبلاو عمسلا نا ىلاهتةلوق ف( فاش كلا باص لاق زهلذخ لاظب ناهتسا

 هيلع صضرتعا م- ملع بوضغملاريغىلاهتءلوقك الو ع عفر عضوم ف هنعنا الؤسمهنع تاك
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 ةيئامزلاوةيوةملاتاعادااوةيواعاالاو>الا ضعب اميل هةسسيو ةيكلذاا عاضرالا كف
 وبأهمظننازحالا عويذي ةدنقلا (وطسر |لاك) ىبهتنا ةملغشلارومالا ضءبا نم تنسي و
 هلودب ىسلا عملا

 ىغلادقيا رخذلاملا نم ه« ىتق:ال كلام نولوقي

 انوسأ الو فانأ الد باوملا ىفمهتمذسأو تاقذ
 لهلاقمال_غانءافتالسلل قيرطلا نءانجرعف ريللا نس رخ لاق هريخأن ع (ىلوصلا كح
 ضدصوهر اهنهىالومنا لاذ ة سا اا التف رست لك موكسنم دحأ
 اةعضهعفرب داك د الو»و هس او عفراب س أفق ءام نيعىلءلزانوه اذا هسلاام قف لاق موعدي

 لوشبأشتاو

 هنصت ىلع لك ادردم « هنطو نعرادلا كمعنأب

 هندي ماقسالا تداز * هيلسحرلا »جالك

 لعجو هينرع فقد رغد لءح واهبالظةسهناك ةر مش ىلع عقوئر ”اطءافسالد وطهسلعى عأم

 دشنأمثدي رذتلا عوسب

 هنئثىلع ىىرئاط » اكن داؤفلادازدتاو

 هنكس ىلع ىسانلك 3-3 ىف ىف هفشام ىقفش

 ادييعملا جو عمال 0 وءانفدوهانمكوهاناسغفلاه هسفن تضافتءادعصلا سفنت مث

 فيقع عبطل|فمطاناكو ةنامو نيسعستو ثالث ممل سوف هتاقو تناكو فذحالا نب سايعلا

 هش ردا ابنكسم ظامثلالا بذع رظذملا ل_.جلئامشلا نسحةء تساطاقمقرح ورلا

 نسبا دهسا د

 (هنعهّللا ىذر ىضترملادسسلا) :
 بءاصملامو قيأنأ تدضرو « ىدملاتدعبأسانلا اذهل -أ نم

 براقمد_.ءيلاف لام ناكوأ * د_عامم برقااق رّتذ ناكذا
 هلاعل نم مسهمالكن مق كلغ هنناعاتيجو كلا هنيعر هحو نم (مهمالكنم)

 لو هدادضاىلاهيتعلجرلا دوج (مهمالكن مو) هسرعل لح ىلع هيداج هسشتثود

 تاكيلهملا نمرثاءلاوهو دورغلا مذ باك ىف (نيردلا مولع ءامحان م 9 هدالوأىلاهضغم

 ةمكح عسي ىلاعت هنا نيبو هن دمعلا مكح نا اوذظو هدا !نذىف مهرورغمظع ىرخأ ةقرفو

 ريشلت يحاك مال 34 وناذ_هو قوة للا عفر ف لمحلا اوعذوفءاضقلا سا ىف
 هللا نيبو هذ حوزلا ىرب قادصاا نءجوزلاتأربأى تم ةأر مان يمها اود: كلذ نذ هتلثمأىلا

 درمالا امياع قمضي ثم ةدوزلاىلا*ءىسدق حوزلا ن ناف اطال نيع هقالطا ىلء الدو ىلا

 هللالاه دقو سْف:بءطنءالءاربا وهف هنم صلختا جبوزلا ٌريتُف صالملاا ىلطىلا رطضتف
 ةرورض نءءال ءاربالادا مه: مست نأ سنلا ببطاغاوافنهنم ئدن ءمكل نيطناف ىلا عد
 ىذاق مث اهب وها ترامخاف نب ررض نبت دذرتاهنال ةة.ةطانةرداصمىهذالاو هاركا نودبو
 ىذدصت من كلو قالا هياع عاطيالامم ىف ؤطابلاوا ركل“ وللا يلع عيل اذدلا



 لذ
 00 ميه ا
 ْ هد_كأفرهناف كلوق نمىدشنا

 سدزيبراشلا ماظعىف اها 5 هنود ىهو امتودنمىَدَااكيرت

 لهأرك ذ) اه.كفرعمىبار دةذكياراها ئصوتأكا نالاةذةيعكلا برواهتب ؛رمشدمل اولال اة

 فاذا اذامثنيذيلسا لردع نامزلا كا ذ فءاضت اذاف ارد ةمانامز زينل نّوكتتل نا( برامتلا

 ةعساتلا ةلاّأ ا ومس دا! لدؤلا يفءامش ١! ىف( يشلا لاهو) و زيةلا ل صفت اهالثمع وهناىلا

 (ركذو) شاعو هنانسا تنئدقادلو للا ىفسن معبأ ا لا باك نم
 591 ىلا(س ءوزملا-لاق «)داسنالا الاي ويضمن أو مح لك ىف لجلا :دمنا سبلاط اطسزا

 رب بف نم اهيازيام# وة ودي :امىفتدلوةأ ىهاتنأ رفل لا ةممأ رداقم نع ص فلا ديد

 فاقحالاةروس ف ىروباستلا

 (هوجوهقلا مركى لعين مؤملاريمأ ىلا ب وسنملا ناوزدلا نم)
 ءالبو ةمعتنالاعبو . ءاشرو ةدش نال اح ىه
 ءازعلاهنتعلر هدلا نع «اماذا سيدال قالا ىفااو

 ءايمص ةردص تابملا قف 5-5 ىنافيل

 ءاوليلاو ميعناامو دير #بانأب الع ءال_.لا ىف رئاح

 (حورطمنبال)
 دغُك:ءلاطملا لدللالو «٠ دمأ هل ىضقني ال كدعو
 ديالاوعادمرسمادْغَنا هم اذن اند غىملاب ىلا

 ! دربلاهن اك دو رب يذ- ع « هليقم مضاو نع كحضي

 درأالو _ةير ىحىلا ه آ.ظىلو هلو-نم لودأ

 ددج نسا هلع تدب « ارظنه-هجو تدزالكو

 ساوث أل وقنمذوخأمتايسالاهذهنم ريخالا تيبلا
 ارقهدارزأن من علطأ هباسث ناك 1

 اير اهناف-أ فرع .ةذللا طلاخنيعب

 ارظنت هندزام اذا «انسسههسو ديرب

 ساو: ى أل وقرك ذامدعن(لوطملا ةمشاحىف ىلا لضافلا)

 ءارسدةمرهصاوسمول « اهتانازحالا لزنتالءارفص
 نم مهغي هناف ل بضافلا كلذ نمبعا ذه(باكلا عماج لاق راجيردلا فصو ىف تما نا لاق
 ىلال ةروهشماهنم تدملا اذ ِه ىتااتاالاهذ- هو برعلار ءشل ةسراممواعالطا هلنا «تيشاح

 اهل ورهلا فدو ساون
 ل ىهتنك ىلانفوادو 0 ار ا موللا ناذ يول ك نع عد

 هلوق ةماعلا وتيبلاةدعو

 ءانزو ىطوا نامحماهل «  ركذىذىز قرح تأ ذفك نم

 اهضعب كريه ازجبا ىلع مسنة (بالراطسالا) ىرهتن ارامي دل ف صو ىف هنأ ن اظن طي فيكف

 1م تاأنا



 سلو

 عجاضملا لا ئتزهلدللا ف ٠ ادباذا ىّتسانلارانىرامن
 (تاسأن ءهو)

 كلادبام ىلءذامىوهلا اوكشنو « ةنابل ىضقن بلقلا مي- انو اءىفق

 كلاونامز وحرأ ىذا جدر ماغاوو را وحرب يانا أ
 كلذ, ترفظدق ل ةنب دب رت * هلدع كامو يأ ىك تللاعت

 كلاس ترطخ ىلأ رس د - ف *« ةءاسع تلت نأ ىنءاس نيل

 كلاس قرص مأ حرئأف 0 ىتلعح كردي ىدع أ أ

 || هلاطوأ دعابو هئاوئارعجو هناكذبرخنمالالل هلا اذهل_صخال (ممضهن مالك ن موال
 لاقو زتعملا نبال ل الهلا فدو ف نيتنيلا نيه رك دنا دعب (نايشاا ىفلاق) هنابا مما اوأأ

 لالهاا ىف لمقام نسأ هلا

 ردح فو فو قوطللا لعتتسمو ارثث م لدللا صمق فىنءاجو
 رفاظلا نم تدقذا ةمالقاا لدم * اندضة:داك لالهءوطحالو

 || قدأ ناكر فظلا ىلءةمالقلكس <ىذلاربودتلا نءلالهل ارا !نؤكمأ صقل لاهول لاق ||
 .: الغ فيك ةبيرعلا ىف هقمعتو برعلا مالك ىءرهق عم( ساوفئأن ميمهلا)همالك اذهىنءم ا

 بهذأ | نمضرأ ىلءردءامد> « اهعقاوذنمىريكو ىرغصّناك هلوقف ْ

 | (ماشهنياركذو) ربا لئا ا ىفدلا ناعم ةئاضالاو لن عىرعنال ل ذأ ثوم ىهىتلا ىلعفناف
 || اناورهلةقفا اومىربكو ىرغصتاقا نا هتروصام دلل ا ىنغ مبا نءىناثااباملا فاضنأ ||
 || ءاهعقاوذنمىريكو ىرغصّت اك لأق نم نا كلذإو ةفاضالاو أ لأ, لعن ىلع فٍلامعتسا هولا :

 "| كلذ ىلع دهام لدعأ هي رمتلاو ولالا كاردا نع شسهدأ (يحلاىلوما اذا) هاهام رخ اىلا

 ا ل+رلا سلف تاتعاف يملا ةناتاهمح ةيراجدل لبر انراوج فاك لاق بها نومهم كح

 || ةقعلملا تطقسو لحرلا سددندآ ةيراخلات ااه ذاردقا!ىفام لرع وهاننف اسحاها عشصي
 || لاثماو اذهف كلذب س<الوهو هعباصأ ماس طقاست يح هد رد_ةلاىفام رع لعجو هدي نم

 ا نمقدصأأ ةنطابلا ةريصءل!نالىلوأ قاما بح ف بقيدصتلاوقولخملا بحف هءةد صيد

 ا لاح لكو تلا صلاخللا لاه هتاف لاب لكن هفوأة- .وفرلا ةريضا ا لام و رهاظلاريصبلا :
 ضدي (دصق) صقان طاةءوهئلاعلا ىف ٍ

 مقنملاقفتنأن مفادوبأ هلآ ست فادانأ"ا ارعشأ |
ٍ 

 تما , اطقلا ن ا مغ لاقف |

 لا: نمرود ١

 ماكلاميكح عايطاافيطا » ًارهانأب اسع سلأ
 ءامهنأ هلع ىوس 5 جا نس اكرم

 ىدمىفىلوالا ناهرخ اىلاديزي كمارو مدا! تيبلا ف ىوذثملا بح اص(ىورلا فراعلالاه) ا

 نيدملا مدع دعب ىس نأ شا ب ,عراضلاىألعافا ابثانعزاضو ىداممديزب دوكي نأ تببلا 1

 مالا ) تيبااف فذ الفا ذ_ه ىلعو ىعنلا تانج قنتاأامأودم-ملاو ||



 اندأت

 رنعلا لضفب ةريشرانلاك -3 ىفلالضف نع نريخت ىتفاا نت

 ( رعاشل الاه ) صقان هجن مالا لماك ةمابو لها ديىلعالا لضاف ::<2نوك.:القو

 سهلا كن7نيننلاي :ذزكخ ٠ لهاح بردأ ىنم نأورغالف

 دوءةيالص هرصع بئاصع ضاةرالاو 0 رهد نءاوي ضانترالا نعضاتعي نآب هلع (اممو)

 رعاشلالاهاكع ءابسأب و دَدَس دس لكاهدعن لزازتم الان امثو ءاحرب هعمرتغد الابراعو دوعةماَقْتساو

 بدالا طعوامناو 7 قى دوز هدلا ظعاوم

 بدصُ امهفىلوالا 0 1 ضعمل

 رئازؤن مءرعةدمم مدح لخلاف نب نيكللاصلا فاسلاو ءاماوالاو ءاسنالاب ىمآتلا (اهنمو)

 : نم هنّ هاو م اوقالا كئاو كلف كاذب طرا هنا هسفنر كلو انازرلام داقتو اءال_لا

 نملاةفاردق سانلا مظعأ نسامهنعهّقنا ضر( ”ىلءنب نسا لمثسو) 00

 اويلطاف مههعن ,يءثلا لهأ ىلع صغندقتوملا اذهّنا(مهضعب لاقت ناكن مد ايندلاب لاس
 عضوا (هناكود) اخرف تاىذا كرئاما> ددلا توملا مص ا هدعب تو ءالا_هعن

 مالك نم) الفك لا امأ لاق ةجاح كال لاتذليربجماناراثلا ىف هبىريل مالا هلع مههاربا
 ةلالدلا فامهقاذت ٍِ لولعملاو ؟لعلا فام _هعاقجا عم هوما او ىوهلا نييقرفلا (مهطعب

 تاذلم_لالنب صن ةوهشلاو تاداح ةعالاو ءار الاب صنم ىوهلانآوه لولدملاو

 معاوهو لص ىوهلاو ص> أ ىهو ىوهلا من امن نم ةوهشلا تر ادذ

 5 (برعانمةأ سال)

 اًرماريصلا نمن »* اكن اوريصاابرمشا 0 ارمس رسعلا دعينا 5 اريصنانالا اميأ

 ماقوبأ)
 بءحرااردصلا هباء فاضو 1-0 يولقلا سأبل ا ىلع تاتا اذا

 بوطملا اهتماكم ف تسرأو . ه تنأمطاو هراكملا تنطوأو
 بيرالاه ل. ىغأالو ه اه-ورضضلا فاشكنال رف

 نمل ةيطللا هن نِع * انوغ هم طوتق ىلع انآ

 بدرقجرسف 5 3 » تهاثثناو تان'داخلا لكف

 تذلذلا لع كيم تاراظ * ةزرب 0 لع تناكو

 دوديوال ة بلاي تالاثم ثاددح اهصاسو هلاثمأو رصسلا نم ى.ةلسارمغ ىلع قلطي (ءارمسلا)
 بسوء اوهلا رهوجفاروصنوكتو سا ىفاهرب وصتو تالاثملا كا داحتا ىلءقلطدو اهلا

 ا ةئممدلا نبا اليوطان امزهلءةدام ظفحال هنوكوءاوهلا ارهودح رهغت ةعرم» اهلاو زةعربس

 ردصلا هيلءناك امفالخ ىلع ةقرلاة باغ فهرعشو سعاع بن ءانر ءأ ابرعل !نموهوهللا دع

 هلوقهرعهذ نموا دج رعش برطيف م الاب سامعلا ناكو بدع نامزلا كلذ ف اذهو لوالا

 دحر ىلعادحو كارسمقدازدفا » د نم تعش تمد تايصانالا

 اهبفلوش ىلا ةروهشملاتاسالا اضيأ هلو ةروهشملا هللا تاس الا

000 



 ذل

 ادافلقأ )لأ لعب هللا ٠ مهلقأام لبال سانلارثك أام
 اد ىرأالنكاوريثك ىلع ٠ اهكفأ نيس مع تف'اليفا

 نمو عيرااذا سن نمةريصتملا + بلا ىهزز علا هباثك ىفاهبهلقا مسقأ ىلا ( ساكلاو سنكلا)
 سنكلا نا لاقي دقو سعشلا ءوضت حت ىئتختا مال هنو هو هساك لخداذا ش-ولا سنك
 عوج رلا نم ةريصملا سنتلل ضرعياىراعشا ةسمي ركلا دب الا فو ساكسلا ىف تامقملا عب
 راعما ىراولاو ةماقالابراعشا سنكلا او عوج زلابر اها شففناف ةماةةسسالاوةماقالاو

 مهضعبأ) ةماقتسالا
 مسللا ةحضوش ىغلاّنا « هب تعبيسام كرهذ كشنال

 مقسلاعم ايذذلا ةراضغب © اهتدسم قيدكا ةشململا كه

 (معطعبأ)
 بدالاك عفا ناك تن اتيدأدقو ٠ اهموسف: تانداطا كتفّرع ددقل
 لطام هامعال ىثكىذأأ ماود *» هرهد فرصضنم نانسنالا بلطولو

 (مهضعبل)
 ىسف: ىلع احلا ىف تازن ٠ ىلزتمنءلئاسلا ايان

 ١ كانع انغتالافرقفتالوكنلا اراقفالانىثغأ (موللا) هئاعه فلوق ( دسءنب رعئأك)
 نيس اراوهناد,عنب ركب عي نيطجر كاب نا (هاطرا نبىدعولازيزعلا دمءنب رعبتكو)

 هلورقن هامه: ملك ع نسما ام_يلع باكا ضرعانإف لاق ةرمصرلاءاضق امه د - ألوف ةبواعم
 اانا ناوءاضقلا نس الىناوهالا هلا ال ىذا هللا وركب لاق كلذ ىفامملع حلاو امهزنضحاف
 مكنا سارا لاقفاباذك ىلَو فيكفا.ذاكت نكن اودالونا ف يكفاهداص تنك ناف م هيىفوأ
 تنافاذهىلا تيدتغا اذاامأ لاةفاهرفكب نيم مكنه ىدئفاف موب ريفش ىلءلجرلا َسفقوأ
 مصلنا ناكوةاضَدلا ضءيىلا هلاههخ مة مالغوهو ماشل ا(سأرا لخد) ءاضقلا هال اونوحأ
 قاس ابا اة فريبك ميش هناذ كيلع ضخ ئذاقاا لاذ مالكتلا, ساراهسلع لا صف اديس
 اال هلااللا ةفاقح لوق“ او أ املاه تكس نا ىتدت قا نذ لاف تكسا لاه ه:هربك أ
 اهلهأد ال ماشلا نم هس رتأو هةباح ضقا لاقف هرمخاف كل ا دمع ىلع ىضاَقلا لذ دف
 |ههقو تنوهامزع تفداصو امزح راق اذا تاسسأ دنا دشا|فضذتو (بئاصملا لءمستل)
 سلذاءاضقنالا ىلاريصملاو ءانذل الواح نس هلعتام رغالاراهث | اهنخ «اهريضو اهريثأت تالقو
 يهذيو رطم ا تمرعموي لك فثارعةسنأ(ابنمو)عواسهمءاسق,قواففالو مودي لاحا دلل
 رعاشلا لاه لفاغاهنءتنأو ىلع" تح بنا اهنم

 هيقملاكمومهاه يقي « ئثسلفنمومهاا نعل
 همحرهنمةرظني كما 5 اذه دعب رظاسر هللالعا

 نمدشأ او هيدر نم مظعأو هامانال.لاو ثداوهلا نم قواد رلا نمفوامف نا لعبت ا (اهنم و(

 ريمأن عف هلادهاوش نمدنحتو هلضفلئالدنم ناسنالا قراوطت امل بعينا (اهتمو) هتيلب
 هقززن نم ب وسمت“ رملا قد - ههج وهنا مرك "ىلع نينمؤملا

 ) وعاشلا لو )



 نو

 ءاثأريغدةسزيحهشير طق -ىذلارئاطلاب همس شنلابو ديد كلا دمعولابو مظعلا ب ؛وتلابونآرقلا
 نآولوهرامانو لب ريد هللا ةرادد قسد .ًالووعت نوه ره ىف متاح وهو

 قيام اوركذاممدقنا هب قلامدأب قااهسو مهطجأو ةقدح هدأ اومهر امشأو نزلا مقوأ

 بداصمالكىهتنا هلي امل الط ع نمو« ئه أ ام بهذم هلاك ل هي وضعالو ضخ . قرعهل

 اغاوةشافلا,ت أي مال اوةالل هلا ىلعو هلع فوت ف (فال_خال) فاثكلا
 رضعس ف أو ةش الاد هقو مه هنا ىلا هذ نمني رمسثملا نذ هنمم-علاعوقو ىف فالتاتا

 نذمهتموابي رقهنعءانلق:اكءالؤغ ىلع عذشتل ىف فا كلا بحاص طرف أ دسقلو اهتامدقم
 اهداراي ساالةنكتانهربكلاهريسف دزارلا ماماللو) جدلا اودو اضيأ مهلا نع ههزن

 ةودقلاواه-رزوةأرملاو مالا هياعف شوب مه ةعقاول اذ علل نم قلعت مهانيذلا نا م امالا لا

 لسا قلق بنذلان ء مالسلا هماعفسوبةءاربب اولاق م واكو سدلباو نيملاهاابرو دوهشلاو

 امم ىلا بح ؟ن سلا برهلوقو ىسغن نعت دوار ىه اوقاف فيوبامأ بابلا اذ هىف فقو

 قالا صدص-ن ا مسا وع هندو اردّماو اهل وف رملاامأو هءلا وعدي

 نولوقلف ةوسنلاامأو يافع نكد مكن ان 5 .؟نمهنا هلوتلفاهسوزامأو «سفنن 7

 هنلشا-نوأوقو نيمملال_ظىفاهارتلا || .سا فغ_ُددق هسفننعاهاتدو ارتزب زعل ةأ سها

 هللا ةداهشامأو هرخ ىلا ايادأ نه دداش دهشو ىلا هتهلوقلف دوما هاو ءوسنم 4. ءاءائاعأام

 امو نيدل خلا ان دامء نم هناءاشحفلاو ءوسلاهنع فرم كاذك لئاقن هزعءالوةذ كل ذيىلاعت

 نكمال هنأب قاف زيصلخلا ممم كدابعالا نيهدجأ مسمي وغ !كتزعبفهلوةلف كالذي ساب ارارقا
 اذهدنءوهوغيم هنأ سابار ةأ دق نيصلخل !اند أمع نء هنا ىلاعت لاه دقو نيصاخمل اذام رعلاءاوغا

 هللانيدعاشأن م اوناكن ا ةضفلا مالسلا هملعفسول ىلا اوس نبذل! لاهملا ءالؤهلوقن

 هبراهطن سلب ارارقا اولةءلفمدونسو سلب |عاسأ نما اكن او هتراهطبهقن'ةداهش اول ةماف

 حرفلا نعاممالب عقول ىلغ لاقفايندلا ىرتف.ك (ىرمدبلا نسعلل لمق) مامالا مالك ىبسهتنا
 (لاقذ ةهاتعلاو آءذخاف) اهماخرب

 اهقيراصمل فوخ دش ثابقأ نا مامالا هذيزت

 اهذب وح ةعقو ةقمسلا ف اهفاعسا لاس ىف ان 7

 ىطعا ا همعن نمو ىضقن اجباهتذا نمت ضرا.دلاريسأ تنأ امد نان (نسلا مالك نمد)

 ةرانو[تلخ تماذاف لاومالا كاهالورازوالا نل_ئل غمجت لات مالو دفاع : اهكلمنمو 75
 ناهذهاراهالاةذ رمل |ميقب ميكمللا سناجبويد(ةأ عا ترفع) كاهالث ا اومأ تك رتو اريقىلا |
 لاقل سلا واج دقة سعاامون(ىأرو) تاير طنملا دعب ءاسنل ارمختو ريما دعب لاح رلارظنم |

 نفرش ل ماح لاةذاران لمت ةأ عا (ىأرو) رغشل اهل سعد رششلا عد لثما عضوم اذه ةرافصال

 (ىأدو) ىرتلال ىرتل تب رخ ءذهلاقف درعموبةنزتمتجرخدقأ هااموب (فكايو) لو#ت

 مهيربأهلمل مهاعددلا (ردنكسالا باصصأ ضع لاق ) اممىقسيموساذهلاقف ب ياكل لعت ةيراج
 طالع - ريشيو م هدع ىامي لعحو ناس ىلا مول داق اهريسلاودعأو اهصاوشمنتهف ةرعنو م دومخلا
 رعاشلا (ليبعدالدق) هته ام لهك ىلب هق دوف اهل ىطاغت هلاقف لازعرك ىف ظقس ىنحابلا

 دشنأ م سانلا ىلارطنلا لاقف كد ةءىولاام
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 نأ وهاك الصأ ةيصعللايمهدق مال_.سلا هملعدت هوك مزاد الف ذم - و كَدلنَما ها فاس ىن الول

 مكح فانا باصتحما يلع مدي الالو باج نأ ن مني رم ذا زضعبهرك ذامامأو (لوقأ)ةومنلا

 ةدحاولا ةملكلا مكس ف نيتاهجا ن * هريخس ىف ام عم طرمشا انأو مالكم ار - ص طرمثللو طرمُللإ

 نه زيمد ملا مالك ىف دنت مال ىرهاظ مالكف ضع: ىلعةماكلا ءارحا ضء: ميد ةنزوحالو
 نالو !ملعالوأ ب ا وج ميدقن نم عنامال هنا ميدعلاواهةءض قحالةروك ذما هدو ةيرعلا ةعأ
 لاه ديز مانا موقأوحنالا ارسةمروك دملان وكب ث 2 رخآ اءاوجاولانردقكلذ فانةيوض

 نادا اراا تلقامملا هدقو ةءصعملابم هه:منوك نأ م ىن ىلع زاجف.ك .تاقناف فاثدكلا ىف

 ا ةو نابشلا ةوهشنعابيلا تءزانو ةطلاخملا ىلا تلامهسفت

 رظنلابءّدرب و هبامرسك,و هو از هلاو لوةعلا,بهذت داكست ىتا| ناسا كلت ةروص همضتقناكو
 ديدشلا لما كلذ ن <, لولو مزاسحملا بان اب وو نه نيفاكملا ىلع ذوخأملا هلبا ناهرن ىف

 ىلع ءالمسالا ىلعريصلا ماظتسا نال عانشءالابهلق ا دنعامو دمت هبحاص ناك امل هتدشل امه ىلا
 ل أرمسف ع نيه ىلع ع. ..ةشقلارثك أهنا هتدشو' ال الا ماقع ب سح

 ايئانث هعمسف هل ثرتكن لف « لذ اهاناو لانا انوص عم هنأ نادريلا رمسف نه ىلءو عماجما سلخ اههم

 كرش زادت ل بوقعل لوم مفاهتع ضرع انا“ عمق هب لمعت لق

 دق نزاإف سي را ناكر اطلاك ن 5 الهي حص هنأ وأ هلمانأن م هنو هشتج رن هرد صف

 نيظنال مكملعنا واهيفب ودكم م 0 را سلام _متناهق فك تدب هنأب وأ ةسرال

 مدا اليسءا.و ا الا اور :الوا هيف ىأر فرسه ذ نياك امارك

 نأل بق ىدسبع ل دأ ل ير بمهقلا لاف هف عي زهق ىلا ف نوعج زئاموناو ةناواسمةىأر

 ناويدف ب ودكمتنأ أوءاهة سلا لمع لمعت ف سون اءلو ب وهو ل ءريس طغاق ةئطالا بيصت

 ىتسأ تاهو هترتسف كانه ناك صىلا ًارملا تحاك هنادو ان يزعلا لائم ىأرهنأيوأ* ءاسنالا

 ميلعل اريسصيلا عيمسأ | نم 0 رصبب الو عمال نم تيمصتسا ف بوب لاقفان اين
 ىلاعت هلا تري مهتيدنيذلاري,ساوو شما لهآءدروباممهو ذو اذهوهقاراج لاف دو دصلا تاذب

 تددوولو لمس هللادم< مهتاباورو مهتالاغ م نماوسدل ديحوتلاو لدعلا لهأو هتامنأو

 هتلز مدآ ىلع تنعناك هرافغتساو هت وترك ذو هيلع تمعناةلز فدأ مال سلا هماع فسول نم

 ئىتادقو فيك مهرافغتساو مهتبو ترك ذو نونلا ىذ ىلعو بونأ ىلعد حو ىلعودوادىلعو

 مز هالو درعا كو بش ده ناو نضل املا ئلدف تدد ةهنأ عطقااب لعف اصلخم ىعنو هيلع

 بدك ن هلزنأ اعف هءلعءانملا هللا نم قدصتسسا ىتحوجقلا هج وو مرتأ ا لءادفارظانةوقلاو

 هتصق”افيتسا ىلعالارصتقي )واهل قا د_صصو هتك رب رب اسىلءةحوه ىذا نآ ردااىفمث نياوالا

 ليلخلا ميهاربا هد لعام نيرخ الا فقد_صناسادل لعصا اهباعل ءاكة روس برمذو

 راثعاا فقاومىف تبثتلاورازالا برطو ةءلا فر هدلا رخآ ىلا نوطاصلا هب ىدستقلو
 نسحأ ىه ىتلاةدو.لاهقلالازنا نو تهب نأ ىاىدؤيام م هداربافكئاوأ هللا ىزتخاف

 ل>ىو هد ازلا بعش نيب دوعقلا ىف هللا٠ ءاسنأ نمل ىدتقمل ملا ف ركل نآ ردا ف صصقلا أ

 عراوقب تاصص ثالثه د_:عنم هبحاصن وتاىهثالت هبرهابتي تأ وا هملع عوق ةوالدةكست



 هر

 1ك ارو سلا ةئبللا,ىذاحي اكو سعتلا عافتنام مالعتسا يف فاك ة اشعل ق ةدحاو نبا

 هماعتمعقوام عافترالانأبم كعوةداضعلا سفن ىلع هماعي ةثمألا لظع ةءنأىلا ةداضعلا

 ريغةئبللا لظناك اذا تةوىف عافترالا ىلع نوكتتامنا ةءظشلاذالطانن نحب ةمظشلا
 ىلع ةمبالا ل عوقو تقول ذرسداو عافترالا ةرئا دف ةر لا مله سنو تسص تةووهو اذن

 قوستمارخ اللاههد-لاقنالءا_:ةناكلمىتاا(مارو باك نم) لماتفةداضعلا
 (لضافتاا)دياعلا نالفءاهتثا تيزفارهاترمأرخ اللاوو ىدوهلانالف هاهتثاتوح
 نيرذللا كمي نيب لضافتلا ىفامهي رذب عومش ب رض ل صاحر دّقب نيعن ىه لك زيد

 (ممعل)
 هنهر مك دنع هبلقو 85 هوةيسن يكضع باغنم

 هتيفسلا ةيدكهتبحص  ه : نمءافولا فمكتدجو

0 
 ادوعتباذعلارذح نمنوكس 5 مه دهءنيذلاو نيدمنامدر

 ادوصمو امكر ةزعلاورخ اهثيدس تفعناك نوعمسول

 ههجو هللا مركن ينمْؤملاريم أ مالكن م ”(مكهاررغباتكن م) سب اذاالا سش-فاعال لاق يال
 ىَدؤنْملا ىف ةكرشلا !هنمدبال هنااهن» هرمشو اهلكرشتأرملا كريغهناالا ت:ًأوهناست |قيدصلا
 وههتغيزجاعلاهن لردأ ىذلا ب, سلا باودلا ىلاىدؤتىأرلا ىفةكرمثلاو بارطضال اىلا
 ا كلادعاذا هنعىعاوهللا ىدعاذا م 00 ل را عائذلا

 اورمذا هع 0 لا او.-أ م_ومدقأ ناوخالا نموه دي دجى:

 لوط نمزيلم اعلا لعد أ داسشلا نمةناا ص. .انكتباوهلا ه:هدلوت ضعءسىأ ًارلا ضعد

 كلقاجرداك ” ىبوأ | هناح انمى (ذاغمنب ىعلاق) 000 كذ دوسأ ضبا اذا داهتحالا

 فيكحو صال _خالا ىلعلا-عالا ف دقعا ىناللامعالا عمقاجر ىلع ب نلغب توف

 تنواهر_غتالفيكو لوذع ىلعدمءأن ونذلا ىف فدجأو فورعمةق . الابانأ واهرذ- ال

 لاقيالو نسال ةمعابرلا هدد ثن ةماهلاو (ةةخءاج ا (بناكلا بدأٍب اكن م) فوصوءدوملا
 مو ذّعلاو ناخدلا كلذ نمو كفو رع مىف ةمعامط ذك تاءعقو ةمداف رلاو ةمهار كلا اذكو ةنعانو

 مالكف سلو مولا ةَقاسو ب املا ة-ةلح ر ةح هلانساىف لاشي هكر ره ةماعلاواك اسءاسامو

 احوةفمءاجامبو « رفاك عجر :كحو ف قلاح عج رعشلاةقاحالا ماللا حَعب ةقلس ب رعلا
 زياهدلا ة قت ةماعلاو اروسكمءاجاميو ه متاحلاا ولا رتل

 ددطاوددج با .شوهوالط هو ىلع ةحتفت هما ءلاوامومهضمءاسامو ه عدتذلاو ةسقنالاو

 ههلغالا همذت ةماعلاواحوتةمءاجاعو» ضد لاب ان هوىلاءثهللا لاق قنا ارطلالادلا م

 مه نانز جوهر سم عجبت ارم هلا ةرسكمت ةماعلاو اموهضمء ا امبووي لمانالاةدحاو ملا 2

 نءرابخالانو.ءىف (ىور) هير ناهرب ى ًارنأالؤلابب مهو هيت مهدقاو (ىلاعت هلوق) بد رح
 ىلاعت ةلوقثاهلصاحامءاسنالااهنزئت ىف نومأللا دنع ركذأ- مقدم ءهللا ىذر أضرلا ن_سحلا أ

 ىأدقتا فاش ىناالول كتلتق لوقت ام اهب مهل هب رن اهرب هرب ىأ رن االول ىأالول باوح وهاهي مهو



 ؟ملا/

 ا صلشلتللشل2تتشش2لل ل ررجرجههه>ههههططصصصءٌُ يس ا-7-1

 نوكي هنكل هدو هلا رظنلاب 4 لكاوهامدرفد هرذ لكب نكم ناو عقاولا مال نم ن سجأ
 اع رف ةراع سن حرطاذ ار املا نأب كلذ لثعو ههجوانمل ى ة-ْناو لكدا ا ماظن نس الغ

 رخ الا ضعبلاواز ريم هفارطا ضعي نوكي نأ لكل اث.-نم ةرامعل كلا نبسس-الا ناك

 ىلا ارظن نبسحإلا ناك ناوةرامأا ع ومن _س-لتخال عضولا اذ_هريبغول ث حمال
 بولسا (ناببلاويناهملاىف نامبلا بان .رالثمالجتشوكيشألا زسالا نملكة مدوصخ
 لاه دصتلابىلوالا هنأ ىلع هبنتبق راب امريغب بطاخلا قلد أوه ريكس

 ىلزنمثوعج نافضلاتأردقو * ىرقلاةلوا نهى دز كت نتن

 ىلعو مهارقفىدج فضا امه » اهمالك تءعسام ىلاحصض تاقذ
 مهدالا ىلء لج نع ريمالا ل ؛مميهدالا ىلع كنا ال هل 0 رخء.ةا|لاقو

 هللارةغب ن نافةّرمنيعيسم 1 ارفغي ست نأ مهار ةْم الو أمها اردغم سا ىلا هت هل وقى هامو بهم *الاو |

 نيعم_سلا ىلعنديز ال هللاو ل اةفد دل ىلع بسو 00 ماذا مها
 نب لذ ةملل هنعهللا ىذر قداما ار عجّل ادمعو بأ لاق (يعاسلاحاجتو ىعاذلا ةدعب نك)

 مية 0  نيذلامسوذ هرب نم صااخع ,-هلماعف هريس نمصااخع هواماعادا. ,ءهللث ا اص

 لاق كلذملو ىالوما,تاةؤلاق هلا اورس اي ال٠ هيديزعب اوذقوا ذاف ع 1

 قر رملايقفا دع كيسا لبا (ىلارءال ليق) مهند و همام ىلع ةظذالا علت نأ مولجأ

 ابإق هّيدغص ىف قئأتوابوث زيذراعلا ضع لاح هنا ( ىكح لمفت تييعادا 6 ا اذهان

 لب كالذا فاك املاّتُ هي تدضر دةن تالا هاب ىرتشملا اقف ىكيف 5 هفب وسوم عذر هال

 ”ىلءدرب درب نأ يدا ودعت ىلعد درة ىدهبهسبف تقنأتو هييمؤجا

 ىمم أ ىلع اهني لاه تيعصأ فمك (نيقراعلا ضعبللمق) ة ةلسيعد رأذنم هتاعانأ ىذلا ىلع ْ

 (هياهذب حذو لودلاىأرلا باوصب) يدع ءااجهميفوبلاهراك ْ

 (مهذعبا)

 نودلاب رريعلاباو طر وهار أ الوه اوهنقدةنيدإا ىلدأي انناكنإ

 نيدللا نعم ,هابتدب ومما خت هاك لوم اد نعنيدلاب نغتساف

 كن: نظنم ةقدماا.هّللا او وساتن جةلمأ اذا كردص نو هولقت لرب غددصر نرمريشاادصحا

 هتعسش قدو هنذا ب هذتل عنيلع ناش ث(ثيدحلافف) اسيراج ل جالب نىك هنطظق دصفاريخ
 ضر َنإَدهْلا عماجر طاذج ميسا («ز :ل1لاطبا ىلع زاهرب) هرسأ قبو هتنؤمبهذن :لعو
 طمع ن نءدساو ءاسام مقر ناب نكرمل اهني رام نيطاسميف حردوءازجالا نم ةيك ص ةرتاد

 ءزطلاردة بنوك نأاما عطا دل ا قام مد ىذلا جيارفنال اذركرملا يلعن اعطاتماههف ةرث ادلا

 نوب فاثا اوني ,زاوتم نيعطاةتملا نوك لوالا مازاّتسالل طاب لكلاو قرأ رثك أوأ

 تارصالا + «+بعوىذلاو ين :اا نم 9 ماسقنالا ثلاثلاو اهفزيدعابتمةهبفزيراقتل

 اسرماا ىرجية يب 20 ورسلا كلذ نِمهتلا قاثوالا ارو رسبابلق عدو بأ نمام
 لاهل ارعالا نب اند (يلعث لاه) لبالاةبي رغدرطت اك هنعاهدرطب ىجحهرا دق ا ىفءالاك

 نا, (ءالؤبناا ضءءنظ) ربخترلقاانأ تاقاءلةةريخا لاه هنع لنا يضر ايلع نأ الوإ ن رومأملا لاق



20 

 ا سسسسس سبسسو سس وسو اسس سس سوس

 لصفمْلا ذْذا بعكتلا نال بعكتلا ىلاوأ ب اعكلا ىلا ل.ةاحسملاديرأول (فشكلا لاق
 امهفلسغلا دير اذاامأو عجب افال اودارفالافدحا او لكدير أن اف ل جر لكى دج اووهو مدقتلا
 ًيلياقملا تناكاشو لجر ل_جر لكرابتءانةينثتلا مصنبقل_بر لكف نان اامهونازمشانلا
 ف صاخثالا ل خد مالذا صخن لكر ابنعابىئم مصب لوالا نأ دريملايحاصوةياحغل ارابتعا

 امهنيبعكلا نا ىلعءاهةفلار وهج (ىزارلا نيدلارخن ماماللريبكل اريسفل انه ) لباقتلا اذه

 بعكلا نا مسملا بوجو ىلا بهذنملكو ةصامالا لاكتو قاسلا ىناجن منائناسالا نامظعلا
 لصف منوكيثبس قاسلا مظعت ع وضومرةبلاو ٌمغلا بعل ئمربدتسممظعنعءةرابع
 ةصامالاة حلاق م لوقلا اذهرات ىىعدالا اكو نسحلانبد_تلوقوهو مدقلاو قالا
 نأب جوف َتاناومملا عمجبل_برىف دوجوملا صوصخمامظعلا ىلع عقاو بعكلا سمانا
 مدسقلا طسوفو هلصافلع رثا بعكه.:مو ابعكى مس لصفملاو كاذكن سنالا قوس ف نوكي

 ىانءدالوأ (ههجو هللا مركني_:تمّؤملاريمأ هن ىصوأ ا ) بعكلان دوكتا نأ بح وذلدقم

 ةدنجمدو: بولقلانا ناب مكءاعاوكب مثدةفناو مكنلا| اونح ٌجِمْغن اد ةرمشعس ثلا او رمشاع

 هنمقيسريجريغنم لج رلا مح اذا ضءبلا ف ىهكلذكو اهب جباتنتو ةّقوملاب ظحالتت

 ىفتاياحلانم) هو رذ_افمكملا هنمق.سءوسريغنملجرلاعضغب أ اذاد هوسرافمكلا
 ىرخالاو ىرخالاة ب واحامه اد نيترثادانض رفاذااناوهو كشانه (كالذالا تاكرح ثحب

 ىةطق 0 وحما5 رثادلا لعو ةدساوةكرحد_-اوى وم ىلع فال ا ناكر تن مهو ةيوكش

 ناىوخلانالراهنلا فد: ىلع ا.ءادنو حصن: نأ بال ةطقنل كل ةذراهنلا ىصن ىلع ءاسلا
 اا ةطقنلا كانا عمب رغل اة هج ىلاىوامل ا اهداعأ دةذ ةجردقرشلا ةهج ىلا اهكرح
 نمدبالف ةرورضلاب اهتكر<كاةلار ود عطق:اهطةنرئاسو ةيوهملا ةرئادلا ةطقن نم تناك
 هتعممنم ءالضفلا نموىرخ برغل ةهجىفو ةراتقرشلا ةهسيف ةطقنلاكل:نوكتنأ
 اهيلعلرحتيىتلا ةفاسملاعطق ىهو ةءقرةدةكرح ناكر حل ركتم لكنا كيشلا اذهل ف لوقب
 !هتكرج ةفاسات واز ىهو ةفا لا نعةبراخ تضرف ةطقنىأ ىلا ةءاضالا أ ةمفاضا دكرح 8

 طقذلا ىلا ةم_دنلاب ةيوازثد_غئال اه: ىف ةكرجاهاتناكناو ىوجلاةطقنو اهد_ذع

 ةنك اسالاىرتالاذيلواهلة ب واسم دكرس الانا كلر اهعضوم نالا هدم نعةسراخللا

 ةيسسنلابةكرحاهلرهظيالاب وحنا ةرئادلا نا لصاخاو تاي امنلا مالكى بتنا لاسجم هيفركشللو
 طباضاا (لحتااو للملا بان ِم) اه: ىف كرم اهنوكىفانييال لذو ةديرالا ةطقنلا ىلا
 ةئاطسفوسلاههو لوةوعالو سوسععلوةدال نم سانا ن بلوق: نأ مالا ممسسقت ىف

 الو لوةدملاو سو الوب نمممنمو ةمعسملا مهو لو عمل ادال سو حناء لوق نم مهنمو
 دودحلاو لوةعم لاو سوسملا»لوةد نممهنمو هن رهدأ اًةف_.القاا مهو ماكحأو دود < لومي

 ةعيرشو اهلكمذهبلوقينممهنموةيثاماا مهو مالسالاو هد ربشلابلوةيالو ماكحالاو
 نم مهنم .وىراصتئااودوملاو سوحلا مهو ل .وهملع هللا ىلص اذن ةعدرمشب ل اوةءالو مالساو

 اود ةقلعتم ةسهلالاةيانعلا (قارشالا بنكنمإ) .نولسملا مهوإهلك ءذسهب لوقي
 اماطننوكي نأ نكعالو ضرعلابو اسان «زيطاربدتبو تاذلاءوال وأ لكوهثء- نم
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 ةلز لكن ع كسك: تددعاذا *« ةريثك ىهو تاعاطلا ف كيونذ
 ةئشلاب رفاعزكلو تقدص ه رفا يرنامصعلا عملوقت
 ةيوسلاب امهفقدصتل لذ * رئاعوهامكح از ركبدو
 ”رلمحمالا قزرلا ىجحرت تداو * ةيويربغنموفعلا حيرت يكف

 ةنح : مايالل لدكححت 0و 35 هسف:لفكق ازرالاب وهاهو

 ةفظو نم هتفلك ام لهتو »* هتيفكدق ىذلا فىعستتازامو

 ةمضقل دك :وهلا ىذقيام بسح ىلع ةران ند واط

 اعايطر دغلا ناكن اب ودكماجذ هطخعةعقر ريكعسو نب س .وناف ىلاعملا سع* (دصعقدع د١

 اًم-ءاضقلا تاكناو قجاشلا ىلان وكرلافامن ادبال توما ناك ن اوزنعدح الكب ةقئلاف
 ىغلاتدرأاذاو ةعاطلار«بلطافزعلاتيلطاذا 1 امكمللا ضعي مالكنمو) لطابمز1اف

 (باهشلا حرشف) هرقفل از ةسعانقلا مزل نمو هرصت ع هللا عاطأ نغ ةعانقلا «_لطاف

 ةمسق تقو هناف سعشلا عواطملا ارعقاا عولط نمموذلا ةهاركحرا.خ الا فدرو ىدنوا ارلل
 اههفلحأ نمو هدف ,عجلاهفلعنم عئاخ رادابدلا (ةفسالفلا ضعبلاق) قازرالا

 26 همالك ندف) هناضقت ادع كلم الل دو نم (ءمكللا ضعي مالكن هوز هتبحاب عش

 فاصنالا نم سيلاضبأ (مهمالك نمو ) صاخلأ لفل ال صاخلا سلجنا سنالل قءلبامغا
 فاصن "الان اوخالا ةبلاطم

 (موضعبل)
 اهامقتًاراذانيستستسو « اههدو كرغياندلا بلاطان

 تامانو تاضايرلا دنعاريثكى سفن تولخ ار لاق هنا ىهلالا نوطالذا نع(تاحيولنا !نمإ)
 راعن د.الب درحم ىف كت رصو امنا دب تهلخو تانداملا نع ةدرحلاتادو>وملالاوحأ

 نءاجرانو اها دعاسفرطتأالو اهري_غلقعأالن اذ فالخ ادنوك أف ةمعسطلا سيالملا نع
 ةبسصلاةيرغلان احشاوءاشلاوانسلاوءاهيا ونسملا نم ئشن ف ىر أن ئا ف هاشالاو“ اس
 6ع زكلا قا ورلا ىلعالا ملاعلاءا رح نم“ زجخالعاف اًتهانان ايس ابععمم عم قبًامةقالا
 ةريضلاو ة.هلالالا اوعلاىلالاعلا كلذ ن هىئهذ. تدقرثم ةلاعفةامحوذىناوم.رشلا

 فقاوىن'اكئرافةيرونلا ةملقعا ملا وعلا قوذ اهيقلعماهيذ عوضوم ىف "اكترمصفة سا وررلا

 عامسالا ال اوهقدو ىلع نساالاودة:الامر ىثلا اوءاهملا نملانهى روف د رمسأ | فق :وااكلذف

 تاظيهدلاقحا ىلعوقأ لوءاهملاو رونلا كالذ ىيلغو ناشلا كلذ ىقرغتسا اذاق هشقن لوبق ىلع
 تردا كى نا امدعتم قبافرونلا كاذ ئعةركسفلا تبح د تاي ةركفلا لاعىلا كانه نم
 كركاانت اهدزوق اهتثمهكتديلا عم ى ىو ار ول ةئلت# ىمفنتد انك تمع و ماعلا كلذ نم

 ماعلا ىلاءاقترالاو فيرمشاا! سفن اروح نعثدملاو بلاط نان سمأ ثمح سوب رطملوق
 نمل جرالا تقرا ةءارقب عنصتا تلقناف ءوضولاة ب ١ ىف (فاشكلان م 7 ىلهعلا
 ىبهنملام .ومذملا ف ارامألا ةثلئم تناك اهياعءاملا بصنل_سغت هل |وسغملا هثالثلا١اضعالا نب

 ءاملا بص قداسققالاد دوحو ىلع هين نكحاو مسقلالح وسما اثلاثاا ىلع تةطءؤهنع
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 هللابالاةوقالولوحاللوةءوهو هنوذؤينادصلاو سلاح (لواهللا ناكل اهدعبانونجمرأ لو
 لوي وهو مهلعركو هاصع لجل هاذ ل اطالق .اهرزكي

 اهاوسمأ ىتحناك اهيذأ * ىلا: أ الة تكلا ىلعرك ١

 عبضالن أن يمول اريمأ ان عرب دلا ولو و موقلا مزه لاقت ضعن ىلعمهضء:نامسصلا طقاستف

 لافوهادعحرطو سلس مث عع رج ىلع قذنالو املوم

 رثاسملا ب اءالاءابعرقامكس « ىونلا!مرقتساواهاهعتقلاو

 ه (ههجو هللا مركَنينمؤملاريمأ ىلا بو ا ناويدلا نم)#
 هالاةدو# ةقاعريصلل « برت مانالافوتءأرملا
 ردضلاوزمملان يكلي صلاف + ةزهعم كا ديالو نرصضتال

 اودعءذذتكناهيرئالثأ لو دعلْ واكسنا (ءاكملا رضعب لاف)

 (مهضعبل)
 بوشمىذقاانهوفصو * بولخةعادخرهدلا

 بوذكلابأفنا اهقريف < ىلاسللا كترغت الف
 نولق اهلام بلاوق « مهلزتعاف سانلارثكاو

 *(ىرملا لمع ) ب .

 ةظقيرخىلا مواذكح»كو 3 ”هل-فَءو دو رغف دامتهكلا

 ةعض ةبأ ضرالاوا عدلا ءلع « تيد عاب جدع

 ةسعجلا شعب ىلع“ الا الملا عم 5 ةشيعو دمغرلا ُسعل نم ىضرتأ

 ةمق سا, تع ةرهوحو * تيقلأ لبازملانبب ةرداسف

 ةتحارانو ناوضرباطد-و 3 2 هيرت_ثتقاس نافأ

 ةيدصم لكحبر اهمرز كنا * هسفنلود عمق يدصتنأا

 ةجر ضعباهل مهتسا تلعف « امضءك ةءادعءالالعنولو

 ةقمقحريغلنماذ_-ميتناكو « ةصيخرد_ءاعانوهاهتعبدتا
 ةعيد_كنا اههصنىف اناباقت « اهرورغريثك ايد اهبتقاك

 ةرودكلا,قثفتقاضناو تءاسأ «٠ تنسح أى هناوتلوتابقأ اذا

 ةلساو موب ضعبا يفك شيعك ٠ ىضقنيو ماعفل ا ههفكشدعو
 . "هلفعو مدظع هوهس كنف 5 ىلا نمكءلءعىددعامع لع

 9 وةعأل انسودسم ىقفلاريصي « اهلثع ةالص باقالب ىل-ك#

 ةرورضريسغل اهيف هريسغىلع « البقم دعت كانا هبطاخت
 ةريسغو هءلع ظمع نم تزيح »* هفرطري_غلل ل اجان نم ةرولو

 ةعكردعيةعكراطابتحاديزت « ملاعرب_غاهتمتأدقو ىلصت

 تدم ربغىن نم ىديزيبو « اضرعمهيجانتنمكردت كلي رف



 انانإلا

 رهاط ىلع كم_سلا ناطلشن ماكس تش |لقاعلا نا لعوامل (نهنكتالا+ الكند)

 نابام فعضرذ د + نيم | نم لك ظلغ نان ا ىلع (باكلا عم ان فضل ناهرب) جالا

 ردي امويطم ع زيي دعتل ادب اخف قدظعو ىزغص ل خاد ندثانر ادتداماذا (لوقأ)نيزكرملا

 هأ ىمظعاارطقو ةطقن ىلعزةساقملا هدأ مدا كت ”ادك اهي زكرم نييانن تقع

 انمهواذاانال عو طغففعض هع طغت عد نب زكرملانيدامو حا ىرغصلارطقو

 كرد قف هلط ةرئادذ ئ.اهمسشو ىمظعلازكس نلعاهكرم يطال ىرغصلا ةكرحأ|
 طا اطخوةبواستم هس ص حو طا طوظخاهزكزم كرس دب ئمظعلارطق ىلعاهطم#
 الأ طفن ىمظعلارطق صن نمئرغصلارطق ىئنصن طاقسا دهب نإنقايلا اههئالاضدأ نانو استم هدع
 انا اذ هح حر طخ ىواس ناكدقو اضيأ ههخ ئراس :ءطا طخ ىزؤاس ناك ىذلا 50

 ١ (ناهرب بالا عمال ىسهتنا ىالاكرهاظ بدر قتلو ءاندر أ امكلذو عود طخفعض هع

 |١ ثاثمان_ضرفاداعنالا ىهانت مدع حستماوا فااماللا هتسمسو ىهانتاللا عانتما ىلع
 ىتهج ف ةناهنلاريغملا .ع ىلعنمهطاقتملا ء عا ىىاضانبرخأوأةيوازلا تاق ع سأ
 أ(أ - ةيوازناكثالةباهلاربغىلا هعا طخيىلع -عاع طخ رك انضرفو ه دع
 أ نم هرغصأ كلذ عم ىهو لعفلابةبهانسريغت ادابز ايفل صصف ان - فانا كلذيمظعتةداحلا

 نيكلملاد_عتاماملا 0 ةنماف ىواسبال ثلثملا تال ميواستن كمالذا ماعلا وازلا

 تاسال اهذهاهيفةعقر هسج دج وباذعلاعاونأبب ذعنادعبلكو اوملاررزو (تاب لا

 ةهاتعلا ىال

 مونلا ىفزيعلا كي رتامهن اك « موبىلا مون كل مس ءاازوش

 موقىلا ْم ءوق نم لن اند «* لود ا اديو رنامتنال

 6م .وحاعأام .قخْكل اوم و * اهبناَمَ .زلا لاط ن اؤانانملاّتا

 ا :ًارنمهلاوحأ ندب عال باح راد واد .لا نسلق (س هرشأنب ةماغ ىح)

 كةبالد.ءلانالوة:كناةمامتالاقذ هتملكف لقعلا خي نأ اك ولا نسحاراشمهيف

 تركححد .رلل اقف تلق اذكع من تقف اهيداريصلا بع هلي وأاهملَع :ركشلا بحة ممتنع

 أ ةملب وأ اهيلعركسلا بحت ة هن ءذه لل ةفركملا عارذ لثم فل وأو كمالغ كلا ماو تغو
 تاقاهنع كلا نأ قرأ هلم مانهو لاّقفةللوق أ امر دأ لو تريصف ةمامغلاف !ميدلري_صلا بحي

 لمقت اق ناو: ذه ونال مودا طقتسا اذا تاقنا م ولا ةذل ءاثلا دب ملاك تاه

 ”رلمسملاةفاناوتحال عاطتسأ لو تف ةمانلاق هلروعش الف ودل الاخ تاةناو كلذكق مونلا
 باوحلاىردأال َتآقبالكلاريذنَنخ اَريذن ةمأ لكلت امعزتكن الاف ىهامو تاقىرخأ

 11 1 |! ةنم شت ةثالث مالا لوقت نأ ب قف لّوالا لاو لان ءناوملا امأ لاف
 هذه ىهو اهيلاراعلا مضمالىك اهنعزرصلا ناك #ةلبو !هيداربتصلا بع ة_ابناّسلبو

 "لئسملاامأو ةاذلادوحو عمتدأالو*اذمونلا نال لاحت ما اهنعباوملاف هَ ةئاثلا"لئملاامأو
 هاراظىفأ طخ افرع ا نامرو هريذنا دهن بلك ك ءلعاةعاذالاقو ارح ة مكن هم عارة تلال|

 2 : باو كس وهام ناكل رقاب لكل ااهيأر ردنا راف لاق ىفاطخا دق



 نحن

 | :ةدكصاا لا :للئام ميو لقاو ار املكتفت ازنملاناسل مملقو نازيم فك كاذإو داو ءاوننأمو
 لقبا ومكه ةعنسالا ةفكلا للا ةلئاماهوأراطكو تاما ةننك لمثباومكح في رمثلا
 ةيئاثلاةقيطااكلذكف ةئاثلا ةقدطلاىلاةبكلنلابغاع كوالا ةقبطلا نااكوت امسلاةفك
 ا نع جدل وق اةلثتخا نيئةءظكاثالثلاتاةتطل تعرفت ةقلاشلا ةّقيطلا ىلا ةمسنلاب

 ىهىتل اايلعلااةيترملا ىلا امندلاةئئزملا نمهوعدأان اوامندلا ةمترمل ىلا اتلعلا ةمترملا نمءارزولا
 امضعب سبل دسحاو عضاوملا لك نمو ئمؤافنمؤد ادغي ن مهلا عت ةهننا ىلا رطل او نيملع ىلعأ

 حرخ نأ ل ثبق «دغل هون فر نمل" هلفغلا ةمون نعال ظقوب نا ىل عت هللا لأنا نطعن نم برقأ

 ةعكر لك ىنتابنال قاثملا ىمدت حافلات ا (فاشكل ل1قو) مالسلاو هدي نمىمالا
 دارملا(قوالا )هذ زو او مالكا اذه هنخبّو فو حاصعلا ق ئر هوما لاه كلذ لثمو ةءالك اذه

 ىرخالا ف ئرخأب عكر لكى قفتاهنا.( ىناقلا) :هرولخا مساب لكل اةمقست نمةالسدا | ةعكرلاب
 ةعكزلا رك :ديةحو اذا ةزاملاة الام هز دوش مدن ةغك نب ل فننلا نيه وأ ١ نب ذه ىءد ربو

 ةمكرةمكؤبالا تنس ىثامماىعملاو ةرهقرانلا تاخدتأسانإ ون ةحسالففا(ثلاثلا (

 ةالطعست»الو ةمعابرلا ىف ةهشتلاكن.ةهكر زي عكر سالو ة شن امظلاك ذوصسلا نءسال
 ىق قاشكلانءاض حرمك و لوالاوه نا اواو اذ دنعباذ_ةنا قلاب ادتلاك ةالص
 ,لسحالردان هب زود معوهو فاثكحا١يحاصة زوال ة كنب لهنعلاو ارح اةروس

 ى.تنانصخدقوالا ٌماعنءامذ!ة'اعدالاةنلكتلا

 ه (ىدفدا|حالصا )و :

 ن نومتسةامه_هدانةقر ىل 3 55 نيستا اومدمدعال

 نوينملا فس سيفادادأ « امنا هقر نم كلاش

 (مهضغنلا)
 .رذلغلا نمريخرذعلاحارطاناف 5 نيس سدارذعلا هدو ناك اذا

 مفراهللاقتدحأ هيطاخاذا عمسلا لق: ناكوا اعونطغاشن رظارعاُش (ىناهيصالا درعسوب أ ناك (

 ف قااهثل اوركذ داع نب بحاصا !ءازهش هل ><نددو د عموهو كح روزرام الد ناف كتوض

 مهللا لوقا ازرغا تعمم صال لاق ( ديزل لص ئم) ةدودلس | ع نمةناهم ىف ءز * كوره دلا ةدج

 لئق) ةفعضتأ انغا بأن او هشفنا لاح ل بعت انالاتةفالا ارك ذ نال كلام تاقف الرفغا

 تل (فزاعل ل ةةوإلاهردك نم عنتم وا هيقاص نم عنمأ ىفالاقاندلا تكرت ل( اكتحلا ضعمل

 اهنم قط نخ[النأ حنون .الالاقفنافكنافايندلا نكاح

 ه (لئاقلاردهلل)»

 'هظوكحت نامزلات كلو 'ه همتدشت ام لكك علب كه
 "«تاثقزام لكءزملا كانت ..» ٠تاثعألةاتلا ىراتست لد

 -ه(ةرتغ)»

 رؤدع نامزلاز لاح-ةزخغسم ذم ةناثع كاملا أي ئتعو د

 روش ًاروضالا در نه كدر ه» :تر اهون ةةولاما كردتف
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 || لصفلا ىفةننيمرظنملا فالتخاابيلعتسىتلا (نيتبعشااتاذةروص) هعافتراردق متنا
 ىطسحلا نمةسماحلا ةلاقملا نمل اثلا

 «(ىدقصلاحالصلا) « ْ

 ىبامتتاو ّن ٌكريع نعربسب ع « ىمهاماذا مامغل ادار

 باصسلا باسح ىف نكيرلاع 5 اهضمق ىف عومدتءاخل

 *(ةيروهيفوةلو) «

 نيبلا فقومن مبا ىمأرن اك * قريع ضمذ نمبلقا ارجب ب شدقل

 نيكلاو ةر أرلاب هاضرتامتمقانأ * اكئلاو ىبشم للىذ تدك نإ

 مكتعلوزياممكل قاماوعاتباو مكسلاءابمكلاجآاوددابو هلا دابعمقل وقناو(جسؤلا نم)

 اواعو نار ر كت ا

 نيبو كد أن يبامو ىدسمككرتي لواثبع مكتلخع مل هللا نافذ اواديتسافراديمها تسلا دل نا

 تلا ةردا ةعاسا| اهمدهتو هظعللا اه: :ةياعّتاو هيلز نآتوا االارانلاواةنحلا

 08 هول اوأَر وذاانمدقيامدأف ناو هب هيزالادع ءرمس ىراطر اهنا ولمللاناديدما هو دح اس" اعناو

 0 هن نمل هع قل اف ادغوكس سوفت هءن وزر امايندلا ن نمايندلا ىفاو دوزتقةدعلا لضفال قحكتسمل

 هلنيرب هنلكومناطيشاا ودل عدا لمأو هنعر رو:سمهل>1ثاف هر هوهش باو هنو .ونمدقو هس

 اهلامف اهنعنوكبآملفغأ هلع «ةينمم حت ىتح اهف اهفوسلةدوتلاهسنعو اهبكربلةمصعملا
 هناكسمتنالأسن ةوقشىلاهمانأ هدد دودثاو ةحهيلعهرعن وكي نا لا_قعىذ لك ىلءةرمسح

 ةمادنتوملا دعب هءلحتالو ةياغدبرةعاطنعهيرصقتالو ةهولم هرطمتال نك اناوانلع ع نأ

 راك ن عاداوجّ لا !ماظتدمعسلارب فول ىل سوط نمىلازغلا هتك (ٍباّكةروص) ةنااكالو
 ىلاز رمل ادهزتدعت د ءال دو هملا اهم: هللا بصانملا ضي وتب همفءدعيدادغيىلا همفءاعدتساىذلا

 ةيماظنلا سيرد دكت لو

 *(م-رلا نجرلا هللا سس

 ثالث ل.قوهامىلا مههج وى قالا نا(ملعا) تاريخا اوةتسافاهياوموه ةهسو لكاد
 ىلصلوسرلا موتها مأدلا نمل اعلا ىلع مهرظناو هرصق نيذا !ماوعلا (اهادحا) فئاوط

 نيدف فرشلاولاملا ب نءاداسفارثك انّمْغةيرْز فنان راض نابثذامهلوقب لسو هب هملعهللا

 اهانولماعلا قبو ريخاجناءنوملاعلا را دان وة رملا مهو صاروخا (اهتينان) ملل اورملا

 ةرخ الا لهأ ىلع مارح امخدلا لو هيلع هللا بص هلو ريصقتتلا مهيلابسنفةحلاصلا لاععالا
 نيذلا مهوءاصخالا )ا مئاان) ىلاعت هللا لهأ ىلعنام ارحامهو امندلا لهأ ىلعمارحترخ“ الاو

 لا الا سيال لقاعلاو نيلف الا نموهفرخ  ىثهقوف ئثلك نا اولع

 مهكراشدتو عل وكلا ومع طا ناةوجالا امهرومأ م طعأو ىلاعت هلا تاهل ضءب نمةرخ الاو
 هدوم تلا اوضرمتز امبتعاو شرعا فة تسلق باوداو اهلا لك ١

 نملك ناوهنلاالا هلاالة قمة سمهدذءقمكو قب أ وريسخ هلناو عم مها فشكو امهكلامو

 هنا نيمسق مهدنعتادو>وملا عسم راصف ىنحلا كرما ن نملاخري-غوهفما اوسامىلاه حدا
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 ميسلاكن امضراع « اهأحالفتليقأ
 كو ف داؤفااو *« اهاتلقف تردأ
 2 رحنمتقةدءنا 5 مع و ”ىلع لد

 ىلاعتهللاءاش نا حب رحال لو هيلع هللا لصىنااَلاَقذ

 « (اهلوقىلمل ىلا بش امت)»

 اناك اكتنكدقوالا « ةلاحؤف ن وذحلا نكي

 انامك تمن أو حاد 0 نانهملعلضفلاىفنكل :

 «(اهلوقاضيأاهيلا بش امتو)»

 ىد حو تخىوهلات كو « هاوهب صاع نونحم حاد

 ىدحو تءّدقتىوهلا لمتقنم * ىدونةمامةلاءناك اذا

 تال الاذاتاون وعلا ف لأ: ةمقيكو املاوحأ و عامي الاو مننا هنمفرعيرلع (قيسيوملااع)
 ثيالّتوصةمغتلاو هماظنرايتعان سفنلا ىفوزيثأتةهجن متودلا هعوضومو ةيةمسن وملا

 ةيرأ اهراودا و رمش ع ةعمساهطت اسو طظاشفلالا ٠ نمفورهلا ىرحن اكطالا هشضى رحمان امز

 ناكماهةفلا نمريثكو معلا اذ_هلعت نماع هرمش عنامالو توصلا نامز رابعا عاقيالاو نونامثو
 | دع ليست مالدسلاوةالشلا لشفأ ااممعداصلا ىلع ةرهطلا هد رمشلا منهسفاز ازربم

 ماغئالارو اروى اعلا قءسد دوملا بحاصو طقفة-ءلعار ومأديقتامنا هسفةقاسملا بتكلاو

 انا لعاهذ خيام لمعلا بحاسو تةقثا 21 اىأن م مومعلا ىلع ةعومس اهنا ثبحنم

 اذهةقسسوملات ال الكة يعانصااوأة ناسنالا قواك ة معسطلاتال“ الا نمةعوعسم
 "هل نع رمرهنتكلفلا تاك اكطصال!س سن نمتذوخ ا مةضسيو 1اتاحلالا نان ءلاتدام هو

 توصالو ع رقالو ل الذالا ىف لاك-طصا الذا م هزومر

 ”يسعبلا#
 لتاط ىلع نواه الو * اهمدس ىلع لاح رلا ىن امتد

 نزاو عقونملا لع فود لاق نونزحي هالو مهلع فوخالف ىلاعت لوقف (ىضاقا اربسفتف)
 ىئريلهنادارلانأي عفدين انكمو هياويهذنن ا تزل ىلا ىلاعتهلوقل ارظنهسفو عقاولا ىلع
 مالثا مهل اوقىفةع ركلاةبا الايتاعلا ىلع كلامنبا ضارتعا عقدسألر اذهب و هنمكي ءاهددقف

 هللا ىضررفء- ىف أن نع لاروع (رتثيداحأ ف ) ىالاك لاعإل عراضملا صادتء ءادشالا

 عوكرلا ميلف ىلصتل_جرءاجذا دما سلاح سو هيلعهلنا ىل_مهتنا لوسرانن لاه نع

 نتوعل هتالصاذكعو اذهتامْنءا بارغلا ارقنكر قن لبو هءلعهلل ىلص هللا ل وسر لاةفدوحسلاو

 ثم ضرالا ىلع [سه عضت بال ارطس أت ودنم تاهل حدي راه رعماف) يب دريغ ىلع

 ىلع صانخلا سسقتو كافر دق فهر الم رأانيبام يرضتمث اهيفعفتر ١١ سأر رت

 نودو لماه قوفاسامةمبصنت' (رخآقيرط) عفترملا عافتراحراخ اف كةقومو ةارملانيبام
 سايقملا لضفىف عفترملا رج طقسمو كةةومنيبامبرمنو ىاعش طامعأر درمصمت مث عفترملا

 كتماهردق حي راها ىلعدزو ساسقملاةد_ءافو كفقومزيب امىلع ل ماحلا 7 ىقاو كمماف ىلع

0 
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 فطاخ ىح انج نم عايتب ءوملاو * ةماجنامزلاناهلبستءاج

 0 فئاشلل المكن اومرح « مكلخمنا ءاهرولا اسم

 ةيراح لال اودرلرأدق و ن دومأملل) يهذا 6 ران قاهعجأب 5 ةر كس ذمتاس الاو

 اهاوهيناك :

 ا

 وح سس سس

 انطااكيتاسأىت- ىتلفغأو « ةرظاتزفف اهات كتنس َ .
 انذالااّممعن عامنا ف تءّمو « اهه-و نساحم فافرطتددرو

 انحاههسو نمنع تةرسدةا» نكيلك_ةمعباسهتمارثأ ىرأ
 لوش اشناف برعلا وجو .دنعورذتملا ننامعنلا ىلع(ينارعا لخد)

 ميثأ سانا هسسسف مثمويو »* سبأ سانلل هس سرب مو

 مدلاهففكن م سويلامويرطعو « ىدنلاه فكن مدوحلامويرطمف
 ل هن ةقلاء 3 رةسْؤملا مول نا ل

 مر < ضرالا ىلعميصي ل سأيلا ن عا# ءذكصنثب لدوملا موّباولو

 يموأ) ايهزءولمم سك هي راج لك سأر ىلعراوج ةرمشعو نسا ا كيدي امهاطعاف

 م رم هنافكءلع تقيدض ىلع كيم نمل دف اقيضْك اح ناكاذاىفإ 5 ل اةؤدْسا ىليفط

 ك.لجم عببوتبف

 (٠ نسا 1
 ٠ نيبلاو كضارعا لمقنم * يرظان يف مونلا لك لازام

 نيعلا نمل سكلاقرابسان ب ىلقم ن نم ض وغلا ت قرس تح

 يدرول نبا هنظاو مهضعبل(لثملا لاسم نم)

 رئان مهتناهف برملاو - هفاشع َّت تراصلا ارحات و

 رجاتاب ٌكابع ىلع تاق 5 انعهاولتتقاام ىلع لاه

 «(زتعملاتا) ع
 لاسرتلل بيب اريس د بنع * اوعادتني ذلاةريسلا ىرتأ

 لاه ماما ء-هعم لبجيار * ىلقو ميةمىخنااولع *

 لاجرلا ف ام نرلعبالو ما# وقل لأ فزيزعلا عاص لدم

 »(لمرلا ن نمسا يدقالا نممومضعملا)#

 هرجو ضا «تمتادبدق « قيرطراذعال هيد قوف
 هرطظني ىلق عسي أن ا ىضنقت * نيس لاكشا تاقفاذام لق

 «(مضعبلا#
 همهوب مهامعال اخ مهولاب : هلب:ةول ىتج بالا هباذأ

 هبملكي نمناسعب هرديب مل * دكت تاعولو نينال االول

 مو هيلع هللا لص الا دذءتا الاو .ذهبارعالا ضعب(دشنأ)

 حمه انكر



 للا

 «(هل ساه ديف أضافة«

 ' هلوىارغثتداز هل كلم ه تتناذاانككغمقز تراز

 'لسلمااىف نونا انااهف اه اه«لفاىف ىل_قءتدديو

 ةمكحلا ب اكأ ف :وسال.ق مضأ ف وافو ةمكمأعاةي عا هانهمؤة نانو ٌةغل (ةفساقلا)

 ةمكتلا فوسو بحن االمفو

 « (لاف نمزذ هلل)#

 دوك ذ ىهو موُملا ىدنأب ضمت «انقااؤ مراوصلا ناس ندو

 روع ىنكتضضالاو اران جان * مهنك افامنأ اذنه بعأو

 ساجاموب ترض هنهناك امىلعمدنمتاهةلطفابصاا ميل ىف 0 سها زوما نبال ناكأ)

 نين أراك ذنتىلا امسشم ذ كنة +_:ءاهانجتو اهماما نانأ عا سلحْن !ىةءاواهفرعف هظعو
 ٠ انهيسنىلاصاخفايصاا يت *« الخ هتان نامت ىلمجانأ

 لوقينمالال بقا تداامولاقفءارهشلاهذصقذانيه:لاءا لج نمتنك (ىردالياالاق)

 ىرتصلالوقلثم
 رينااكلا ىقسأ هه بد ىف * امو :وةفاكتاهاةشهذاول

 هتدشنأف تاهلاقذىرتسلاهلاهام نع | كا ذتاقدق هتاف هتدثأ مرا ذىلاتءحرفلاف
 هيحاضك ادرغأا نظل نظي «ةمسلذا ىطدادربنأولو
 ةيك اندو هفاطعأ هذه ممأ 5 ةمسدل و هدساطع دقو لاقو

 رخآ انانجاجلا ىو ىدقالا ددسمللاباب (ناو نب كلا ادءءىب) مهردافال آ ةعبسىلمأف
 بكف دبع ىلع لذ ىَشف حيال بانل_وكلملا دع بايت رحأف ةقءاص تءافهنا ازا

 نمل مق , أوامه دحأ نمل.ةةفانان رقان رقدامدآ ب !لئك الاىالوملدمو ىلثمام جاجا هلا

 فرءبالن انوكي تح هرملاناعالفكيال (ثيدا ى) هنزح ب هذاوهنءكاذىرسسفرخ الا
 فرعين ا نمهملا بحأ

 «(دابعزب بحاصلا)#
 سهالا لك اشتف اهب اشتف ا رجلا تقارو جاجرلا قز
 رخالو حذقاغ ا كحو ٠ حدقالو رده امناكف
 * (مهكغنل وة تتعاصلا قب ىقم ند بدرقو)*«

 «  ءاوهاهفانارشلاق « فطاباشا رمشدقس'اكو
 هاوس اه مه نزولا ناكذ *«ق'الموةغراف ساكتاانزو

 «( هو ةباةي راغملا ضدي هملع دار دقو ) *

 حارلا فرضي تثلم اذا ىت- ٠ ائر_ةاننت أ تاساجز تلق

 حاورالاف موسما اذكو ٠ ثوحاعريطت نا تداكف تف

 اهد.صدي ريرةضاهفاش < هاه تاق أ داهسر دراج ف( قزارلانيدلارقش مامالا ناكسص)
 ْ اتم اذنه اناس نينعنبنيدلا فرش د كنف هنةريص اكو راو: تقلأف



 نالبو اخو كاع ضخ « يئرذ_هل ىتلذ_« يفردت ول

 ءادك باع ن ند ةسنئلاف دكد#هشلافب عجرملا حرس ل زاشاف

 ا ىسفلت مايللا كل 0 ارا تنءلاىرضاطسو

 .هائطا ى 0 "ارو عسنملا ”ىحتشكاا ةريسو عبي رملا ردا ةيشفلو

 قانضااوثر اورءهاوذو اوردع ٠ اوةجاواصواونداودص مهمهذ
 قادعاتدعناىذالمم-هو .« ارا نغت ل ثم ىذامع مهو
 قاضرو ىوهلا ىف ىطضمو ىتع 5 مهرادتء اننا ىللقيمهو

 قاج لوف :وطأ نييشخالاب 0 مسهينا ارهظنبب ىتاقم ىلسعو

 , ءاعالاب نكرلا مالتساد نع ه الم قافرلل قانشعا ىل_عو
 ءافش نيد تالوماةساا ىب ميعدس ىف ماه ماقملاب باقم ىلعو

 ءالسللا لالا ىف ىدعحتو هى مضل يف ىدرودامجاى رو ذنو

 ءايسصحلاب « ءىر ىبلقل اماق « هل.سم حاطب تيلقول أو ىّرم»

 قانا تعرذا طارالا ل_- « نهشثد د# ىذعو تنال

 ءاسنالل حامرت رت ىدملا دنس * ناحو راف عما مدع هدعأ و

 ىاودزاخلا باث يعأاذ_ثف « ىتسمع أ لأ ىذأ اذاو

 قاب هان قو ه-:ءداحأو ع هضرأبدورولا بذعنعداذأأ

 ءاو'اللا منا فراصو ىلرط .ه هع رول --أ برا هعولرو
 9 ا 5 الامور عسل ص ل هلايحو

 ٌُفارْث ارث قو ىورلا ىدرو *» هوامو يىكسصذإا ىذن هءارتو
 قافص هافص ىل_ءعو ة-:-ىل 5 هيامقو ةج ىل هاهو

 ءال الا نطاوم "”ىلولا قبو * ايرلاو لزان 1١ كلت املا امس

 ءاضنالا فقاومداحو ادم و ىمنم بمخناورءاشملا قو

 ءاوهالا عماسعك م( صاسش * لوف "الا ناهس اهبالالا ىرو

 ءانعالا هظَف ٠ عم ىضمل-- هى هوس تناك اميل ىلام ءاىيرو

 ءاسقرلا ”هلق-غتاكملاب.ط # ىوحامو نامزلا لاذ ىلءاهاو

 قابحل وذ ف لفر والذ « ىنملا نيدايم ىف عئرا مانأ

 ءااطع 58 هقدر[ ته ى-ةا بجو مان"الا بعأام

 قاذف هدبعن سبنع“او امو ه» ةيوأ ند ان_ثنع ىذاسا لها

 قاحردةءلغا اوىيملا 1 «*ىرع تودقث او ىعسأ !باعتاري»

 قاروءا.ضةااو اما قوش 5 اهتم شع ناامارغ ءوكحو

 «(ةيدو رول هق ةوىدةصلاحالصلا) *

 ىربالاممكن ارعه نم تد ًارذ 0 مكلاصوب ا اوةطعد نا «قيانك

 ىئ :رجاذكو امد يمدهلىرع 5 ناديالمكحه داعين اتاعو

 اذنك



 عضوالا ضء_ضحارعقىلالاع « هاش نم ثطبها ئث”ىالذ
 عورالاٍب يللا ذنلا لعد وط «ه ةمكملاهلالا اهطيها تاك نا
 عت اعةوماس ن وكنل 3-0 بزالب رضناكن ااهط وهو

 عقرب لا هقرفن نيملاعلا ف « .ةنديفش لكبةملاع دوعتو

 علطملا ريدغل تبرغدةاّوح ٠ اهقنرطنامزلا عطق ىلا ىهو

 عساي مل هنا تصف ىوطنا مث » ىجلانقلاتقربامناكف
 قربلاك ادس "هلل قولا لا نامز ىلا ةرسنأان اهم :االاةديدمتناكتاوثد لاب سفنلا لاصتاٌةدم

 هلوقتببلا اذهدءيؤحسألا ضعيف دجوبو فااملا
. 

 *هثتاذ كازا هنع و صحءافانأاميا او>درب مهنا ة* .

 ةمكح ىهفلاكلا لمصر بغمهال ناك نان دءلادتةاعتْئثشىال اع هيسلا نا الازحلا

 لنك انافلاكلال اوصل ءق هياهقلمت عطب لف لاك ا !لمصتتأ ناك ناوناهذالا ن ءةمض

 حمانتلا نالطبلرخآن دس قاعتنالو لاك ل مصةنودن ءاهنادبأ قراه:سوفنلا

 م (ضرافلا نبا نيشلا)
 ءامغالا تماسحأف | ارضن «# ءاروزلا. نمارس مي-سنلاحرأ

 احر رالاري_تئعم «تمومحلاف ٠ هفرعدهحن حاورأانىدها

 ءاصسو رخاذأب رغذا ندع ٠ ادنمةيحالا ثرداحأ ىورو

 قاودافئبلا مج ترسو « هدرب ىئاو>انرنم تركسف

 ءاعرسملاب تزيين ا جلاب يع « ىثملا تغلب اةجولا بك ارا
 ءاسعولا ةعاق نعانمام :جراضىد او ثاعلت امم 0

 ءاطظشف عاملف ني:ةرلاق « اقنلاف علم ل -هثأث صو اذاف
 ءاضفأا "لملل الداع لم ه هسمقرش نم م نيلعلا ن ءاذكف

 هانى شكح ف:دمرغم نم * ىوللا كاش لأ ماللارقاو
 ءادع_مصلا سات هيارفر #2 تدعاصت جيلا لفقىتم ؛ ص

 «  ءامديةحوزغ هناربع * تردامتف هنوف- دانهسلاو 1

 ءاعطبلا ىكحا.ءاراهبامحا 5 ةدوع نمله ءامطبلا قكاسا

 قاحربالو مكيميدقلاىدجو ه ضةنعسدلف ىربص ضنا
 ءاونالا ىل_عوبرت ىجمادك » مكدرت لام ىمسولا انت نئاو

 ءاقاب قدوم لسع أ مك-:م « زنألو نامزلا عاضاترمسحاو

 ءانت موو ال-5 موب نامول * هرمعنم ةدحار لمؤد مو

 قاشحام ؟! تتكدفل هل اق *» ىلىهو ةك.لهأان مكتامحو
 تاير نيد مك اوهو '» ىهذمى أس انلا رك

 ” قارغزعو ىد_-ىىذحدق #2 .هلدجأ نمنم بحف ىئالا

 نإ“ «اقشي منمرب_غفايرلا * ئرما مولنع كاهن كاهناله



 ؟49

 سائلا نا (لوق: وللا باصصأ ضءب تاك )را :رايعلا قءذانيظفللا كرد قالطا ىلارطضا

 حلاطل اةيرعم) اوريصتىتمكتتيعأ ا وضمت لوقأ اناو اورمصس ىتدي مكس كب اوفا نولو»

 ا.قرمش ذوخأملا عابؤترالاةرطنقمىنعسك او كلاىوقأس مثلا ةسردعض (عافترالا نم

 فره نطخنب عقوامو عااطلا وهف فقرمثلا قفالا ىلع جدولا ةقطغمنم مقواف + 53 رغوأ

 ليدعتل اونيمدقلاب

 «(لاقن نءردهلل) »

 عطةتسو اهاصوب رغادد * برات ل اوط دم: ءددعال

 عدطالاهلثع سلا تا « لئاز لظكوا مون مال--١
 لك ىلا بهذدقو ةس+ ىلع ديزرتالداعملا م ىف ةنكمملالاوقالا (ةءنسالغلا تفاهت باَكَنم)
 ةافنلوقوهونبءلااذ_هاالا سدلداملاناو طف ىنام ادام توبث(لوالا)ةعامجاهنم

 لوقوهو طق ىناحورل اداعملا تورث (يناغلا) مالسالا لهآ رثك أمس موةدرهلاةةطانااسفذأا

 هل 1ند_لاناو طققهقطات || سفن ااوهتابن الان اىلا اورهدنيذلانيسولالا ةةسالفلا

 وهواءمىناعسللاو ىناحورلا داعملا تو (ثااثلا) اهردود لاك. سالهمف فرصتتو لمهتست
 بءغارلا يكس لاو ىنازغلا مامالاك ني_.مالالا نمةةطاما اةدرحلا سفملا تدنن ملوق
 نيذلانيمعمسطلا ءامدقلوقوهو امهنمئئتومث مدع (عسارلا) ةفوصتملا نمريثكو امهريغو
 نع لوةءااوهو فةوةااىف ) سماخللا) ةف_سافلاق الو هللا يفالم_مهدعالو مهيد عدال

 مدهنمف حزما ىه سؤملا نا تاعام ىلا هف تام ىذلا هضيه ىف لاق هنا هزع لة: دةف سوةمااج

 داعملا نكمف ندملاداسةدهدقان رهو ىهوأ مت داعا لمص سف توما دنع

 «(انيسني يلءوبأ سيرا عشلا)و
 ٠ عنةو زرعت تا ذءاهرو 5 عفرالا لح ا نم كا تامه

 عقرب--/و ترةسىبلا ىو » فراع ل_ةم نعد وع

 ت:تاذىهوكقارفتءرك « اعرو كلا هرك ىلع تاصو
 عاملا بار_هناةرواحبت فلا ٠ تاماو ايلف تنكسامو ِتفلأ
 عشقت لاهقارشب الزانمو ٠ ىببحلاب ادوهع تسلا ظاو
 عرجالا ب ا دب اهزكيه ميم نع 5 اهطوبجر اهي تلا اذاىتج

 عضاللا لول_طلاو لاعملا نيب تمصأف ليقنلاءاناهب تقلع
 5 علقتاسلو ىمهت عمادع 5 000000 ذدقو كيد
 عبدالاحابرلا راركش تدرد 5 فلان مدلا ىلع ةعجاسلاظتو

 عمبرملا يسفلا حوالا نع صفق م اهدصو فيشكلا لبث ا اهقاعزا

 عسوالاءاضفلا ىلا ليجرلا ايدو » ىلا نمرببملابرقاذا ىتح

 عسيشمريبع برتلا فلج ا هنع ه٠« بفانغ لكل ةلا تدبغو

 عيبها نومعااب لردب سلام متر افءاطغل !ف شكد قو بهص#

 عفرين م لاكجم عنر معااو 5 قهاشةور 3:قوفدرغت تدعو
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 ءامسلا ط.و امن ىلءريظتللا عقوناو هءولطءاد_تافان واسوا دعدعلطيم نبيك اوار فلا علط

 ناهس سانلا نمنيفن_دمءاعدن اى ور «(باهشلاح رشف بطقا!لاق)« لسللا ف صنت

 اذارطضملا ب مع نم لود ىلاعتهقفا نالرطملااعدو مولظالاءاعدارداكو ناك انمٌومةلاعال
 ءاعدامولوش.ىلاءت هللا سلا ليق نافةباح سم مولاطملا ة :وعد مو هيلع هللا ىلص ىلا لاه و هاعد

 راننلا فرافكلاءاعدفةدراوةب”الا تاقمهواعدباصتسس ف.كف لالضففالانيرئاكلا

 عفادئالنايثدلارادف هندا ارتهاندر وأ ىذلا اريخنا ادهوةوعدلا باجتالوةري_هلا مح .رثال لاهو

 ايملحم ةيداملا ضراوعلاباق :وذ# ناك اًذارصملا سب رهظدامتا هئاف ( هرموسام ل ارظنا)«

 هتيعيوهو نيطرغملا دعبلاو برلا نمن_عمر دقو صاخ عضولامز الم .ةينام كسا بي الجلاب
 طرشت ناك ىتلا ضراوعلا ل :نعاسلاخ كرمشاا ؟246581 سحلا دوك١ فرهظب
 ىلارظنا» اديأرهثملا كلذاروظيالاهنو ديناكىتاس الحلا كلت نعابرعسملا كاذإهروهظ
 هنبددوه مث مهولاوأ لمعلا ردن ىضرع هاو هو للا ةروص نمةظتملا 001111 قرهظيام

 47671 ملاعو ةظقملا هو1151 ملاعءفرهاظلافنللاةيودنموثلا 25991 قرهظي
 رطنااضرعرخ ىف ناك املاء د دةفةروه:لاعلك ىف لت هزكل معااوهو داو ئثموناا

 ملاعف كرسي دة هناه_:مسدحاوءاكبل اةروص: ماسالا غ١1558 ىرهظي يذلا رورمملا ىلا
 كلف ككتاةروصب 634 ماع 617 لكفرهظئشا!ناتفرعاذارخ ؟قءوسام
 هلاقام َةةة-ٌبلرهظ لي ىرخالا:ًاشنل ىف لاعالا د نمةرهطملا ةبعي رمشلا هب تقطن امرسس
 ناوراهالاو روصةااوروملاةروصقفرسوظتىتلا ىه ةحلاصا !لابعالا نا نمنوفرااسعلا
 ىلاعت هلوقن ! ىلع تءلطاور انا | اوتايجلاو برامعلاةر ءودفرهظت ىتلاى عةشساا لاعالا

 ناق لعاشلا مس افلايةةءالاةدارا ع نزاجياال ةقيقحلا ىلعدر او نيرذاكلابةطمح مهجناو

 1 هو ًاشنلاهذ -هقةره هاظلا هلطابلا مهدئاقعو ةشسلا مهلابعآو هليذرلا م_هقالخا

 نولك أينيذلاىلاعتةلوقة-ةقستةرعاذا اذكو م مهجةر وص فةأشنلا كل:فرهظت تلا ىه
 1 أبىذلا لو هملعمتلا ىلصىنلال اوقاذكواران مهتوطب فق نولك ًايامتاانلظ املا لاومأ

 كلذربغىلا ةماسقلا مويتالظراخلا هوقو مهران هفوج فرجرجياغا ةشفلاو بهذلا ةئآف

 هبيقدل طاغأ ب اكن او ره نب كلما د_بعىلا مورلا رصنق بنك (عيراوللا نضعب ف تد ر)»

 قطرةنضنملا نيد ىلا جباحطا بتككمتاجابءرجأو حا ىلا باكيا كاملا هد علسرأ ف ءددهتو
 ىلاعتهتنإ ةةن1انيد#هملا يكفل ذوحتو سدملاو لقلب همفهدد همي ادامه نعىلاعت هللا
 بنكفاهتممأبا نع كلغشبناهقلا لعلفا بأن يّسوةئالت اهب ىضقم ةراظن موب لك ضرالا ىف
 هبل !بتكفرصمقىلا هر أف كاملا د_.عىلاهلسأو هرمصية باك عابإ اناوج مالكلا اذ هحاحلا

 ةومنلا تدب لهأ نمح رخامتاو كاسم لهأ أ نمدح أن مالو كم رخل ثيدحلا اذ_هتارصق

 ةبقرلا نانزيلئانةلا نملك ىرخاةرابعد (لوكيشس كلا نم سمامل ادا فرو كحصذم)
 ىلارافلارم هل ذو ىاثثا ل هما لاف قمل عابطنالاو ساكهنالا نودي ريال عابطنالاو نس اكعتالاب

 ةلافا," اه ىلع هسننلااههتملك ضزرغنا سيلاطاطا اونوطالفا فاد بعلب هلاسرىئ

 اغعاو عابطنالاةةيقحالو عامبشلا حو د نميرضباهطضو ةبك اردالا
 11 ا + يدق ت01 ولا اعلا انس طن تلحس يوفقج



 نو

 قمسا للا ن نا تاكرخ ال تيبلا نا بانك عماج لوقيو اذه جيقتتوةدايز

 8 .ظتاالوءاكملاءام رك ذا ةلك ا ثا المسق نم مالا امن وك د ناوهوناستلا ف هير ب ع

 ىشمينم مومو هذطب ىلع ىذءنم منة ىلاعتهلوقىف اورص مناف ةلك اش ثلا عنمساكبلا ءامركذ
 0 ىلع ىنغ امنا للا اذ_هوهدعبامةلك ثلا شم نطبل | ىلءفحزلا ةمم-أن ا نيلجر ىلع
 نيوولا ناف حاضبالا بحاص رك ذاع ىلوألجلا اذه لوق مث ةلوقثملا ةباكملا ةعص مدع
 ىئازاتمدا| قةشاهلاهكمو هركمءاملان ا ىبلعتمملا ف ةلالدالذادعرلاةباعىف ام_هركذنيذالا

 ماللاناهملا هحو نان هرئاسلا لثخا بحاصورك ذامامئاو ودب ٌحيالهسٌثلاو لوألا ف
 مالا ىئقذتالل اق هناك قاما صةخامىلا ماتو: أ لةذف كا وهو مولملا هبفةهيلوق
 دعبأ اةناعفف هحو وهف هيهسش هناك اصءاملا قالا ع ع الوا الملا عرب يعمسلا ناكاشو
 اذ مالا اوءاملا نيب ةمءالملا مدع هنع بانو اسير ةهلعج هناهخمبهقلا و ىدالامكاضرأ

 مالملار ءاشلا همن ثةنأب حاشيالا بح اص مالك ىلا لضافلار ظأ نع م-«ذهباجأ دقو
 دوروبن كستقاشغلا ما ارعةرا ارحنان م اوالادةم«مققو ىلع :وهاغا مار ةلاران نيكس فءاملاب

 ص.كااون وأ لاف ماللادب نتمارغلاراننإ هدقتعملعلفهدقتعمقفو ىلع كلذ سدلو مالم ا

 موالاى الف كر تحالابس * ةذيذل لاوهىفةالاادس>ا

 رخآالا لاهاك الصأ مالملا ا مفرثؤيالرانا !كلتناوأ

 اًواحاملماو>ارف بدسم! نع « مهمولبىفاولسنومورب او
 3 ثنلانا لقي حاضيالا بحاص نافدسريسغهرخ ىلا قشاعلل بسان ا نالىاحلا لوقف

 خرطلا ارمشلا ىف ةها ركل حاضيالا بح اصرك دنا باكا عماج لوقي و َقْداضلادََتِيِم

 ىبهتناباوجلا اذهب ضارريغ هنأب

 «(مهضعبل)
 ادوف تركذاو حا رلا حروف * ادجحو تمثل لعتوكب

 ١ اد-عاهتكرتتنأو د-عد #2 تركنا نرش نء نأ

 هيعمل
 اهقرخع راتقالاو لول ادب « اهعقرتلاءوذسانأ !بعناو

 ىلءامهدثأ ىناثلاو بحت ام ىلع ريب صو هركنام ىلعريص نارب_مربصلا (ءاكملا ضعي لاق
 ىمنانيفللا

 5 مودطعبأ)#

 رودةاىناوغلاعدو « الفلا فكباكر لق

 رومقلاناكسلاشما *« مهئاطوأ لاك
 روكلاىلارودلارد 5 قئثراامبرغ االول

 هعافترا ةرطن قم ىلع بكوكلا .ظش عضذ ضرال الط طور عافتراةفر_«مثدرا اذاو

 نم لق امقرمش :ناكهزناف طور سأر عافترا سعشلاةصردريظت اهيلععقا اولاةرطنةملاو
 دةفا رغئاكن او هب ورغءادّافابواسموأ برغدةفرثك أواد_عوذشلا بغيإل مشع ةيئامت



 لكرا

 همضْعَأ اهرايم اهرصمران ىلا ىنردعو هبعللا است |اهاج- !ةديدد نم نكت نان ل مقءابلك 0

 ةنودتمو ا. متاعو ىف ةفوفلعاةقرطقراط لاذ نم بمعأو ىلغا نم أالو ىذالا نمنئنأ
 لهأ بلع مر كلذف ةقد_صمأ: اكز مأ "لص تلقذ امءقو حقب ربتنعاماك اهتئاش

 طبذم أى عدختل ىنذنن أ هللا نيد نعال وبها كلبهتاقنةي ,دهانكلو لادالواذاللاةذ تببلا

 هللا ىصعانا لع ناهأم لالفالا تحتامب ةعبسلا ميلاقالا تيطءأولهنئاو رحم ماةنصوذما

 ةدارج مخيف ةقرو ندن روهأ ىدتعم اددناو هئاعفاموةريع_ثباصاهملسا ”هلغىف هناك

 ذكرا ا«نيعتست هيو لازلا قو لقعلا تأ ام امس نءهللابذوعن قالةذلو ىفي ميعتو ىلءلام اهعضقت

 لوطا لاس نم عب رأ هوجو هللا ع رك( نينمؤملاريمأ نع )عماطا افؤربت هش لوقعلا عرامم

 لاه) نعي الابعم اكو« فنغيالنملار ةاف”وهنديالن ىلا ساجو هيض هرب ال نم ىلءبضغ نم

 كلذ فرعاذاف مسهنمبال هنالعي ناو مويفريخ ال سانلا نامل - عين !لقاعلا مْ (ءاكلا ضعي

 كانألاةفهءاوح نعءلفاغتفءاكملا سس ف رعملاهذههمض>ةةامر نق ىل<مهلماع

 مالك فسلذا طاءنواهم_هاوق (صاوغلاةردنم) ضرعا كسعو يك ١1لا.ةف ىعأ

 نملقاعلان ساه لوءاف نزو ىلعنو واه لاّةبنابا اودااو واوهمفني_ءلاولعاق برعلا

 هناساءارو نقجحالا لّمعو .هيلقءارو
 .٠ (ىرحاخلا]«

 الاطه ىتاَقم عمد ح ريبال * الاس ىلاصو دهءنع ردم

 الالىدانتىّت_تاش -ىىلق » هب هللا ل_هقي ىلاساي ؤعدا

 : لوقب ثدح مامق لأ ل وق ن جمتسب(ق كسلا)
 قاكبءامتب دهسا دق بص يب قنات مالملا هام ا

 00 0 م تباعا انع ةكسفنمهن ةءلمختا اةراهتسالا نا

 ةفاضاوةياكلايةراعتسان روكمفهو ركمبارش ”فراظ مالا !همشدقن روكم نا نارودي هناا دمة سم

 ةرارح نكسي مولانا هرشلا هجوولاهةر !هتساالءاملا نيل لسة نم مشا هناواةءلسخت“ ءاملا

 نال ارظن ه-فل اوطملا باح ىف ىادا ل_طافلا لاف و ماوالا لاغن كيءاملا تاك مارغلا

 كلذل ء<فركن رخو ثدالو مالملاال نكستالهمارغةرارح نادين ا قشاعلل سانملا
 يأ ب امصأن 1 راغلا ضعب نار اسلا للا فريثالا نبا لقتواذه همالكو مناههشهحو

 هببلا لسرأف مالا اءامز «امسش ا !ثءبا لاهو ةدو هرامت هلا لسرأر دوك ذأ !تيبلا هغلبامل مات

 ريثالانب انام مالملاءامن 7 ا 1 تةعيلذلا حان نم ةشرىلاتث هاذا لاهو ماو

 3 011 ني نقلا بل نيت اقرب ناك مار لقثا | ده فهمنا

 ناكلذو لذلال بسام حانملانافمالمال»املال-«< سال ذلل حان ١1ل_ءجناق تس و

 هيعتدنعاذكم هو ضرالا ىلع هسا و هحانح ضف هدالوأ ىلع هةطعتو هقافثاد دع رباطاا

 هيثفءاحانكامهنيدالا هيدي ضفذعو هسأر طاطبهراسكن' او هعضاو دزع ناسنالاو ههوو

 رومالا نموهواهل ان رق جانا لعجو ةناكلا:ةراعتسالاقدرط ىلءر اطماا ةلاوع هع طاوبو هلذ

 عمربمالا نبا مالك ىرتنا نيالا لِقلا اذ_هنم سلف مالا !ءاماما واهيهبشملا ةلاعللةمئالملا



 لقثلاو فجارالا نعتبذكدتو * قر عسنشتلا قدصامو

 ل.ءلا اهب تقاضلامهو ىملااهاج * ترّوصتو نمل صو ىرأش كو

 لعقفا١هةنسلوةلافتدعوأ ناو + اهلعن ل اولا ىحلل ل تدّةوناو

 لطملانسع ىوهلا مداذا ىدنعف « هزاحب ىلطماو لصول قيدسع

 . ل هلاماتش هالو دقعو 5 لح أله تءانسد_ععةمرحو

 وام الك :هةعاس و لقو ىدأ 5 ىوهلااضروىونلا ظدع ىلعتنال

 لثلا عقبيو ىرهد نتعب و 5 مدمس خ نه ىرئامو اقم

 لكسث مهلأمأن نهذا١ىفةروصاؤأ“ ٠ ' ناو نم فاز فم اوترئامو

 اولداع ًانطانئداؤف قمهو « اورساشح اها يصب شت ف

 اوامناووهلا لت اديأىلو 3 اوفنغ ناو وح ى-ه ادبأ مسهل

 حبب رشنب دا د_ةمنع ىلا نسما لأن ب نسما دمت ىنأ فيلأ“ (نيدلا مالعا باك نم 9
 3 اوقتنيذمؤملاربمأالاقف هسهجوهقلا مْرك" ىلع ىلا لجلا مون لجر ماق لاف أ !نعىفاهرعلا

 ةعيرأ ىلع دحاو هلاّنافلوقلاّن ا اذها.لاه م هوعدلاةذهيلعسانلالوفند_اؤهلاَنا

 ه«ءلغنازو النا ذالا امك هانا ان ناهووىلاعت هللا ىلع نازوجالاهنم ناه-ونماسقأ

 بادفل_:دال هلىنان'الامّنال زر دوعالا >_هفدادعالا با هىدصق. دساووهلئاقلالوقذ

 سلا نمعوفااهيديردحاووهل املا لوقو هثالث ثلان“ 0 نءرفكهناىرتامأدادعالا

 د-او لئاسقلا لوقف كنامشن :ثاذللاناهولا امو كلذ نءاب ر + هسشت هنالزوحالاماذهف

 هنأديربد حاوىلاعت نا لئاقلا لوقوامير هنا كلذك ل_ةمالو همشءامشالا ف هل سدل هيدي ني

 فو نع )» لجوزعان رهتناكلذكر مفؤالو لةءالؤد وجو ىف مق الهنا ىتهيىعملاىدحا

 ىلارظافهشارفن مب رخذةو لل تان: ؤ هللا مرك املع نموا اريمأ تب أر لاق + (ىلاككتلا

 نيدعازال فوط فونانلاقنينمْوملارمأاءقمار لب تاققدا رما |تنادقارأ ف ونايلاقفموحنأا

 اسطاقءامؤاشارفاممارتو و اطاس ضرالا | اوذ_ذئاموقكءاوأ ةرخ الاف نيمغارلا سندا ا ف

 د قادنافونابمالسأ هيلع ميسملا اهتم لعاضرقاندلااو ص رق مارا دءاعذلاواراهش نآرشلاو

 سردسا ال ادي عامفوعديالةعاسامما لاقت لءللا نهةعاسا هذه لم ىف ماق مالسلا هلغىنلا

 ضشفي ىذااراشعلا ة وك بح اصوا ةيطرع ب >اصو | ا.طرمش دااقي رعوأ اراشءتوكي ناالا هل

 ةيظرعلاو ناطا كا لبق نهبوصنملا ىطرشلاو ةنصشلاو بقا في رعلاو ضانلالاوغأ
 اذهسهنادعساا كح ىلع تدب ١نال هللا و (جب نأ نء) س علا ايؤارو.ذظلا بوكتااوليطلا

 ذاع معلا ضغبل املاظةهامقا امون هلوسرو هللا 3 نمل ااامعأ ادةدملالغالا ىفةرحاو

 ىرثلافلؤطدو اهاوفقاللا ىلا عرسي سفنل اوادح أ رظا فيك ماطللا نمئيثلابصاغو

 ثهش هناسصتد + ازواعاص كرب نم ىحامسا ىت> قلم ءادقو المقء تب ارد_ةاذتاو اهلؤاع

 اددىمل العلا لعدركو ١دكومىندواعو لظلابموه هوو تد ,دّونانغاكم تقر ةننمناولا الا

 اهتسنأ دام ديد هلتنجع اف قد و طاقرا ف ههذامأ او ذهغب ىلا نطذ ىعمهنلا تءغهاف

 كتاكست هلتاقذ هع مهقرت# ناذاكو اأن نمفادىد عي 3 مضناب رشم هما



 9 كي

 لدع مكلىوهلا ىضةيامب ىلع » ٌمرو-وىد|بذعم كسيذعتو

 وات هترارم ىد:ءادبأىرأ « مكملعو كد ءريسص ىريصو

 لكلا كد ذعناكسصول كرضب هىذلااقىذعب وهو ىداَو اوفرتذخأ
 ولغتىوحلارانّرد نمةرفزىوس * ايفاورأ/ عمدلاريسغف مي

 لسع هلىمد وتيمانهب ىونو « دلخمىب او_ة-ىف ىيىدمسف

 ليو هعقسن ءجيقسلا»ىرج فوغس 5 نيىدل ولطلا نيباملط ىوه

 لالا هم ىتفاا!ذ_هنماولاقو 5 اهنم ىنوأر ذا ىبوقا 5

 لذااهلذإّر علاد_ررانافح ه» نم كرك ذبانع ” لسا ءاسنلاقو
 لكتاب قون 1 0 5 ادغىوس لاقي عى سعاذامو

 لع تل ىدعستدعسأ الف « « ةرظم ىلع منتمنأاذا

 وا ادصللا-ممرت ىوذج مثلو 5 اهريغة يؤ رب بع تي دصدقو

 لبقهلسلو دعب تلءامكح م هامواهاودف مدن ىتبدح

 لئءاهااماهبت_سحىفةننقتدغ « ام اهب ىارغىفلثمىلامو

 ل--ىمدو ىووهلا ىفىل تعسقدي « امتضراهيدلىمةسافش مارح

 ول_عأهءاهاودفىردق طسامو « اهل تن -دةةتءاسناو ىلا
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 واغأ لو ترصتخاىلوق فو تسقش 5 هبأمو ترقا انييؤام تاونعو

 لظ هلال نم داوعااى رتفغكو * ئدتاعزوشدقل دع قىضتفش

 للا نيعالا ىووا!فامسرىل عدت 5 ملوى رثأ ىل_ءنيع ترثسءامو

 قلغت  صغراذااهارك ذنحورو « اهت رك ذاماذاواعت ةء-هىلو

 لذبلا اذ .>ا كنم اهتلبقناف «ىوهلااخأ اهيفسفنلا لذسسفانف

 لخضلا ىبهتناهملا ايندلاب داجناو « هنسكم , هذ ب تس دع لنك

 اولقوأ ةبامصلالهأ او رثكشاو » ةريغةبامسااةاعاممالولو

 اولواهرب غنعو ىنأر ىل_ءاهلا » اول_ءقأ ةحاللاقاشعل تاقل

 اولصاههجوىلا تحالثاو ادودك-ب اهرك ذلاوّر_فن اموب ترك ذناو

 لّوعهبئادهن ءىلةءو الالم + اَه كااةداعس. لا تعبان فو

 اولخ ىوهل نيب و نسامو اولذم « قتااوك_فئااوددثرتلقو

 ول-تأاهعماهب ىلغشف ىل-عل « اصاخخىدوجو نم «يلق تخرفو
 لذعلا هأدع ناودغأالو ودعأو 03 ىع ساشا ن نا ىسأاهل- أن هو

 ل-هحاهدفثعامو قاأامل.نل « اهنيو ىدبزيلش ئاوالحاترأو

 لسرىوهلاق !نبام م-منءاك « اهركذاام-لاذعلا ىلا وصأو
 ولت نلأ م-هتثدجتا ىلكو 5 عماسم ىلكف اهنع اود نام

 لص اهلامىوهلا فنون مدرب 5 انام انف لارقالا تالاخت

 ل-.ًالووا_تاانموق فجرأو .٠ لنقل , لاصولا موق عن_ثف

 امو
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 «(كلذك هلو) «

 هحامسطءرملا سفنوهان * ىغل اهانأ ا بحاصو
 هحارالو تاقاهركشت « اديهنمت درمصت أله ليقو

 «(كلذك هلو)» ١
 رعالوى ةردهدرع * ر ومن مهتناىلا اوكسأ

 رك تييحامامهلام * لل اود عملمدو
 *(ن وجا ىف هلو«

 ريسعت ىىعملا ىلع « « ريغص علم نم
 رذعت نأ ىلا لصو * هم رسنامو

 كلذ ةزوك سبك اوكلانا ىلعالاد سل هباصعاندلاءامدل اسيد هلو (ىلاعتهلوق)
 اهاناعوىلاعتهلوقاذكو كالنالا ةرفاذشل كلذكوهواهب نيصرمقلا كلذ نأ ىلعلب رمسقلا

 ماالا ع ىلع بكا وكلا ضن مزال ضني, «اسقن بكوكل انا ىضتقيال نيطامهلا اموجد
 ىلع ن اهرب مةدلو جارمسلا نم رسسشب اك بك اوكلا نعل طفت بهشلا نا ه_:م مزلبامةياملب
 رتكصأ لعلذ رمل! الا همق سداره-ةلا كلذ ناو نماشلا ىف هز ذوكس حبك اوكلا عسجبنا

 بهشلا ضقنتا,نموهبفةزوكسهةدوصرملارغلا بك اوكلا
 *(ضراقاا نبا

 لقعالو هب ضم هراشخا اخ «لهسك :وولااماشملابلساف بملا وه
 ل و مقس هلوآف *» انعدتدار بحل افاملاخ سعو

 لضفلااهب ىلع ىوهأن اةامح 3 ةيايدصهسبف توملاىدازكلو

 واحام كسفةئارت_تاف ىناام « ىراىذلاوى :وهلانالع كل_تصن

 لسعات ارغلافالاو ادمهش * هتك ادعم امك نأتئثنأف
 لحتلا تن-املمتلا انما تودو 5 هن سعت مل 1 محا تعلن

 اول-ناو نكسانلا لسسلخو « املا محام :ووا!لايذا كت

 لكلا لكلا امتاهبهىدماو » هةدت فو بحهلا ل_سقلل قو

 اولع او هيف ةعص نع مناحي « اوضرعافم ارغلا موق رعت
 اولتياا ىوعد بارا اوضاخو * م-هظوط ءاولتب او ىنامالا اوضر

 اولك دقو هنءريسلا ىف | اونءظامو ملاكم ند ءاوحربي ل ىرسسلا ف مهف

 ولذ موسفنأ دنع نمادسع ىده#|! ىلءىمعلاا اويعساال ىهذمن ءو

 ل_.لالصتااهب ٌمكساذا مكيدا 5 ىئاشة لاو ىلق ةبحأ

 ل_رلام كيو ني تبعات *» 5 هرسطلب ىلع مكشمةففطع ىلع

 لدا كذا 21 اووكحصف « انأمأرهدلا نسحأ نأ ىابحأ
 لمسواوهىدنعرجملا لاذفا»» نكيلو مكن مرسملاا ىب ل ناك اذا

 لوس مكضارب ءانودئثبعصأو ه لق نكي لام دولا الا د دلاامو



 ع

 فزيت دئازو زْدصَقا فرط فنترغ<لدفملا ذه ناك كلذلف هللا ةدارزاومزلب ةرفخلاو

 ةدشىلا همن حاس بةعلا نال قءلاوهنوك نأ ن كم المظعلا اذهو مدقلا ىف ىذلا مظعلا
 اساس ن وكت تأ جات ع لدفملا ادهنال را الدو ضرالا ىلءتامثلا

 ندبلا ماظع ان نمبةعلاريغو ادني رسعهضافتغاو مدقل امدقمعاسض:رانوك الئلا دج

 قراطنيبان دال صقملا اذهتوكين أب حي كاذاف بعكلاالا لصغملا اذه هانوكين ادع

 قوفع وضوم ب عكلا*(خب رشنلا ٍلعىف عضوتلا باك ىف)« بعكل اىفنيتدلا ازلاو نيَسصَقلا
 قرق:ىهافرطلخديو نّتصقلانمنائناشاا نافرطلا «ملعىوتح<قاسلا تو بعل
 ةاستلا فرط رشم اف لشدت ام-هنمةمسنالان امان اوف نان دن دازهلو نكرملا لود بةعلا

 مدقلا طسش هبل صم لصتحف ىرذ :رغدلا ةمصقلا ف رطةرشد ىف لخدت ةءثحول اوىمظعلا

 ة(مهيتسلا» ضرقلو
 هدئاقاهل سدلة لي وط *» ةءطهلو قيد_صاشل
 هدرابةلظمالل, وط *« انمااىلام 07

 «(سايتقالا ف مهن

 هرظان نيعب اولزن 5 ا ا

 هرهاسلاب مهاذاف * ىتاقمىف مهتنكسا

 «(هيفرخ الوإ»
 فطعىتجسهم ىلعو « ارئاز بملا ىنءاج
 فةئالواهذخ لاق « هلق ىلدس تاق

 «(همفىدرولا نبا

 ىسنابهنمتزفو #2 ليلي بييطاراز

 ىسفنئربأامو ٠ ىكخوهوتادو
 «(فيرظلاباشلا)ه

 ارانس ااا نولقىف 3 ىلهيرديلاك ف أ

 ىراكسسادلاىرتف « همفي رهلا حزم

 «(ةيرو < يار

 هوتفلا لها. لاق »* جام حراك بر

 هوقب فوندعأف 8 ىرصخ فعضأ ىلفك

 * (كلذكاو)» او)*

 رذاع ىلم كمة له ه هراذعل وقد ىَ مضأ

 رثادهلعانأو »* هدلخم عاضدرإلا

 *(كلذك هلو«

 هرسغت نع امستنم يه | او رذاح نيم اعاد

 هسهأ ىف مككش *« نا رجالا هفرطف

 ,رصسن مكضرأ نم * مكح ردك وأد 7 ْ



 ذهن

 نءمواشنلاةرعطااو ىنوةس يبق فما تحاسب كردي وهمدلطاذا لمعلا تأ ن*

 مدهدنعؤهو مسالا بص: ف ةوللا ىفنوك د ة-.طاكوهفر ةصلاامأو كلذوخو بارغتوص

 (ليقو) نانا وح اان اداع نمو هلامانذخ ا انالاو نم -(لولملا ضعي لاه) بركان مىدعأ

 برض ب تاّدعلا نمنواةنسو مالاادر مالكلا نمنو رثكشس ةعامجم_ه كولملاف

 0 (نيفراعلا ضعبلاف ) ناقرلا

 :كمم-منافلاسرلاهاوفأن هللعلادخ ىانهئال(# مك ا ضءبلاه) دانوالاو بانظالاو

 0 )نوظةامن_س- أنولوتيو نويتكي امن س-نؤظفحو نوعممسن ام نن_سدأ

 راهن لوأ ف تاءاذاديرب هل تمدحرب "انتلعنت هس أر تدق اذا كامب نلموب («تناعتقنا شر

 هرخ [ىلا الصم ءالذ ناك اريخ

 ء(يسحلا»
 يهذاماذافامح مادام « ىتفلالضفركش ىتفلا ىرت
 هذلاءامع :هنعابتكي 8 دكت ىلع ض فروع | ةيدا_ َّ

 هلةسأ ىف هسيناج نمنائتانل !ناعضوملا اوافق (قاسلاعي رمشتىف ىثرقلا نوناقااح رمشنم)
 نيديلا نم غسرلا ل_دفام-ها ايمن ع قسركااو ع وكل ناسعنيتصقا ا افرطامدهو

 نيبعكلا,فرعلا ف سانلا اه _يهتن ملا نم نايراءلا نيعض هول اني ده ىف تائتانلا نامظعلا و

 نيعضوملا نيد م لخادوهم طءبءكلانالاقو اماغل لكك ل ذيامهاسعمن نم طا غصسوانلاحو

 امارمححلام رشةفز رار ل١ لاه مث حاولا عسب نمىطغموهو هيناطم

 امدقهلج رلتالكلذو ناودح ارك اسيفامتامدنتدشأو |..كتراكصأ نا نالافيعكلا

 ءطولا هيلع هسل للسكر كلذو ضايةئاوطاس ناىلا هصدقكي رك ىفحادعو عداصاو
 لصفمن دوكيتأ نات كاذلفتب وتااىلع و ضاوتقألاو عامتترالا ىلا ”هلئاملا ضرالا ىلع

 هد هارب وكت تأن كعاللصفملا اذهو "ةكردلا لهماشلد «ماكحاو هبو5 عم همدق نههقاس

 ىلا لب همسناجة هج ىلا كرت نأ كلذل مدقلل ث دك ن اكرذ مترشح ىف لخدي ةربدخسم ةدحاو

 انوكن اوديالف رخاللنيمدقلا ىد>ادكاصمو أ بدك رتل داسف كلذ مزلي تاكو وهرخؤمة وج

 نوكتن أ نكعالو:رادتسالا قع قونلالا كرس رم غتام اهبننجدتل او لكد وكلا ىت-نيتدئازب
 نيدللا ضايقنالاو طاسنالا“ هكرح عمرس عيبا ثاذنالاهادآ ىرخالاوافلخ نيد ارا ىد>ا

 نوكينأ ديالو الا هثىر رخالاوان عامها دا ناندئازلا ناناهنوكت نأ ديالفمدةلا مدقع ١

 كلذلف دشأو رثك أةرادتسالا ىلعامهنملك كب رت عانشم !نوكمفهيدةءدر دقهلدعام اهون

 مظءاموعو# ر دق, ناكو لو نيتبسق عمنوكينأ ب الفةدحاو ةبصق عما ذنوكي نأ ن نكمل

 ديال كا دلف قاسل | لن كلذ نم مزلد تاكو ا دح اسخن مظعل كلذ ن وكيت أبي ناكلدحاو
 ةبكرلا لهذمثم> كلذو قاسلا ىلع ااماو نيتدصق لصفملا اذه دنءقاسا !لفسأ نوكينأو
 ىلع دنءةعطقتمقاسلا قبضقىدحان وكت نأ جيتحا كلذلنةدداو ةم_هقب همق ىتكي هنأف

 نالمد_ةلا فىذلا مظعلا ىف ناندئازرلاونيتسصقلانيتاهىف نانرغا-ا نوك,ن أس مة قاسلا ّْ
 لّثلا ةدارز همزلب كلذنالا«مفدناو زان وكس تقاس كلذو ةةلئاامهيدارب نيّيصقلا نيتاه



 لي

 ايواسملا ىدنت طضمسلا نيعن أك * "هلع 0ك ع ناشر نبع

 ريت تاعمتجلاءاسنلا( (متأملا مزحب لكشف هنا عمد رمل لحم لعمل (مزاجلاط رمدلا باونج)

 نومعف( رك ذ) نهلب اق: ىأ نه وانمل ةحاسلا ىهلب ةماعلا لوقت طَمفةدصملا ىفالرشوا
 نو.ءأملل هنعهتلا ىذراضرلا ىسو نب ىلعهدشن ا «رامخالا

 له ان لاقت نا ىسفنل تنأ 95 هله تمأب نمىو دن اتخاذ

 لئاا نع لجأ ىىلحيتذخأ ٠ ىهناا نمىل م ىفىل :هناكّناو
 لعففااومَدَةّدلا ود هلت فرغ ىخ او لضفلا ىف هنمىلدأ تنكذاو

 تدعي . هناد_خأ ىلع تامف >» هنامز هبماع خانك تساو (رخآ)

 برج أك لا ذتلياكاحالم ه اهيد< )ناو ىوكشلا هلذلت

 ف سلو عزملاةدشو ا رورم.ل اةدشل ل رلا بيصت ة-فخبرطلا(بتاكللا بدأ بانك م)
 ةغاناا لاق ةءاعلا هنظناك طّقذَخ رفلا

 لدتاكوأهلاولابرط ه٠ مهرثافان رطفارأو
 دحاؤلا مسا ثوكزاو>ح راشا!لضانفا ارك أ تاراشالا حرشف (ىدوطل قنا لاف)

 ىلا لق اواف ذولا كلت ىف لودحلا ا همزاب ةهدىلا لاقتنالا نال لاق نَسْدا 2 نتكر عاكر ص
 لاقمئتام_مبوأ ضرعلابو أ تاذلاءلاةالا ناكءاوس نيت هج ىلا ةعفدلو لسا هسزل نيتهج
 :لخال نوك نازو< ال )لو ةنانالاهفالخ ىلا !هملعتهلْعل او ةهج ىلا كرت ىحرلا ىرئانا لاسةدال
 داعمتسالا نكل ادعمت_مناكَناواذ فو لعل اةكرح لاح هوو ىحرالو ىحرلاةكرح لاح: ةقو

 امهثمح نمنإتهج ىلا ينكر رح كردنال مسخلا ناب اولا اوناهزيلا ض :ناعتالمهدتع

 تثدح اةدحاوةهبىلا تيكر ئاذا تاكرملا نافاو.تم بكرت: ةدحاو دكرح لري لب ناكرح
 ةفلتحم تاه ىف تناكَناوالضف نكي )نا انوكسو أ ضعبلا ىلع زنغبلا ل_خفاةب وا سمةدكرح

 تايبزتمملاريئاس سا. ىلء كل ذواهتد -ذ ىلءت اهلا كل: طسوتل ةهدح ىلا ةمآكسه كر تن -أ
 ناالاةدحا يي ىلا دع اوك ارحالاداو وه ثء- نمل ارك الد_اولا محلا ن ذاق

 لكو بكرم نوكست د ةفة طمس نوكن كو ةفات نوكست دق ةياشتءنوكن اك ةد>-اولا ةكرملا
 ىلا سايقااننوكن ةقلتفا ة تحرو اوتانكا اعّيالو ةمياشتم طم سب لكو ةبكهةفاتم

 تاذلابدحاو لرصم ىلا سانقا ااه«. .<ثوكيالو ضرءلان اهزيغىلاو تاذاان ل والا | متاكر كد

 ا ريا ذاع طةفاهاد_كاتناكلا تاذلابهتءلا ساسقلاب ىثام اهتعناكو لب
 ئئباكتراىلا كلذ حو < لو زبةهج ىف ةففدهلوص - -نيتكر ردهاكر تم منك ن روك م مز: ال
 حابملا نهنطنلا لماذا ه-هجو هللا مرك(ىلءنينمؤملا رد مالك م) لاح نعال ضفدع بسم

 هناحسدتلاّسًاراذا اهلةدانر كل* ا.قنافاهلدعقاف ن ها كتنأاذا حالصاانعىلقلا ىع

 درة ئاخ نيك ماذا ةاتسسوف عاطتن أت درأاذا كظقي ادعم ءاليلا كءلع عساني

 راد_ةممهيأرنمافرعت كءادعأ امسك هنءلطاق سانملان نم دغازلا ترهاذا نوكي ام

 ةرطالو ةماهالو ىو دعالابو هلعمق ا سدا لوسر (لاقآ مهدصاقمعضاومو موا دع

 ةملهاطا ىف برعلاهدقتعي ناك امةماهلاو لاعل اىّد عت مسانل | هنظبام ىودءاافرذصالو

 لن



 نارا

 داولوذعلاوداوبندتف م مكركذبثيدحلا ضي رعتاائيرط
 الكم هراصب أف طتعقربلا داك, ىلاعتهلوق أر شب ايبص عمس ساونانأ دأ( كلاصخلا ننانعىور)

 ةدد وسلم نمت هماسدح رجلا ةفصءىع اذه لثمىفلاهتفا اوماقمولعإلظا اذاو هيفاوشممهلءاضا

 ًاشناو
 لظمىلبدللا نم عج مسهفدارت 5 امدعيدصقلا نعاولض ةرامسو

 مرضت ران ءو صاه ان_ىرّناأححج #« ةوهق ىأنل اىلءانم مهل تحالف

 اومعو باكل لا | اود-تح ناو + مهناكماوخان ادق اهو .داماذا

 برعلا ضعبلوق نمهذخأ لب ةمارك الوامحال لاّةفا ذم, نس نمد ثدخ
 لزنتافتداعهبكحاوك ٠ تروغ تلفاذك مي-مب ل ماو

 لهجري ا موقلاف ليل ناو 5 اومعقريلا ضموااما راد

 نيعط اقص نيه: ريغ نيطتخ ض رش تا وللا ح رشه رك تاددروأ (صيلختلا ناهرب)

 ىلا ةعطاقملان ءرطقلا ح رثم#ةركلا ارت ضرفا ذاف ركز كرم نمامهدحأ رخدق

 ريغهنوكع مالا اهب ئيبت ةطقندنءنوكياسغاوهو رش الا طخللا نءصاخت» نأ ديال از اوملا

 نكس وةران م(تارابغامهو دع ف ناريثب اناك ( شحو ىراس جس فص: بارعالا ضعب) هانم

 ىرخأ
 اهاهسامهةمكححءءاضم « ةءالمراغلانمنإ ارواعتتي

 اهارمش:تاهسأ كيانسلااذاو « انزاناكمادرواذاقوطت

 ةش د ةهلعاما نيلع ىدحا كلذ نءاعداصبا جاو قتلا عبط نم مظلا 2 كلا ضعبلاه)

 لاقف بطلاوب هذخأ فيسلاف 0 ودك

 مضبال "لعلو هفعاذ #2 دت اذ سوفنلا ميم نمرلظلاو

 داطديئثىأبف هتكم_ثدامصا اعاباذا لاَمفهذ دم عق رص عنا لا ةمقوملا ضءبلا(لق)

 نمذوخامد كش الف مهلوةو هريد نم ههركم نم ىأ هرب نم هره ف رعب النالف(مهاوق)

 عمال ضا. نبل يضل ةرايز دبكرلا دست (ىرهطسبملا نمر ىذؤتالو قح ةمح ىهودب رعأا

 نيذاكم_هاعشنأآت انكدلا اوحرتجا نيذلا بس> مأ أر َّك ه[ووس هبا ىلا الصوانإف س ايعل ١

 معقم انا سايعلادبشرلا لاقفنومكسعامءاس مهتامعو مهاب ءاوستاحلاصل اول واو آ

 باملا ع ع 5 منن موملاريمأ ىدنعلم-ءبامول |ةةنيدمؤملاري أ بجا سابعلا ءادانف اذهيفئشب

 نمت نااهتلاامدبن مهالاعدف هسلع»د,تعقو تح فوطي نوره ىلع حارسلا انطأو

 ةللسمو ل سم لك عم مدقت نا حامع كن اةمامقلاموباوعأ يسال ةماعلا ل

 هليقاغانام مالا تحولا ال ليف تكسا سابعلالامقفدشرل كي دش

 هد اك ع ”لءانالا هلل كازحال لاقت ىماهلقناديد اورام دفلا قدلاو

 تاببانم(بااط نأ نب رفعجنب هللا دبعدالوأ ضعبل) حج رخو دما ماقذ
 ا.ضارت نك اذا همفام ضعدالو 3 هلك دولا ىذ بءءءارب ت ساو



 اند
 0 ا ا ل ل ل ا ا ا ا كة ة420ة

 لكعام اعاعر ب :وةاحت ليس ىلع لعتمو ىلا, رملاع ةئالث سانل اواهاهيو ااهريفن ةمءو أبو قتلا

 اهيالعلانههنآ هى. نكرم اريل ملعلار وئاويضتسسإع رلك عمن ولع قعان

 اندلانيدلا هلآ | المعتسم هيلع نوم مب غانقل تبصأ ىلإ يل هل تيصأو) هر دص ىلا هد رامآَو

 هئامحاىهلةريصنال وحلا هللا داق: موأ هئانل ءاوأ ىلع هيب و هدابعىلعهللا ما رهظةسمو

 دابقلا سلس ةذللابام ومو كاذالو اذالالأ ةههسشن هشصضراعل ناسا كشلاح دسم

 ةمئاسلا ماسالا امهباههشئث برقأ/ىث *ىنيدلاةاعر نماسلراخدالاو عجل اامرغموأ ةوهشأل

 اماو ار وه ثم ارهاظاما ةعجب هلل تأ ن نمضرالاولعالىلب ؛مهللا هملما حت وعملات وعلا دك

 اد دءنولقالاهتناوْك لو أك كلو انبأو اذمكحو هئانيودتلا يجلطبت الث ارومغم ا فاخ

 ىنادوءرز , وم هءارطناذوعدو « جهت هن وهعحللا ظفع ممم اردقدللا دن ءن رومظعالا

 هرعوتدااماول التساونيقءلا حور اورمثاد وةريصبلا ةقيقح ىلع علا مهب مث موها.ثأ ب ولق

 لخفابةقلعماهح او رأن ا ديانانندلا اوب صو نول هادا هزم شح وم_تاامعاو سناو نوفرتملا

 ليك انفرصتامهتيورىلاافوشهامأ هدى اذاعدلاو هضرأ ىفهتناءاضلخ كئاوا ىلعالا

 تَسادا

 (موضعبل)
 . تنقاماندنعئشنودآو » ابحت هون ىءاسَتنع

 كمالكب اق اذهارهلل اقف ةرخس الا ف نوبغارلاايزدلا فنودهازلانيالوةيالجر (لجر عمس)
 تدشن« ىلع كدب عضو

 (دربىيراش)
 هبناعئالىذلاقلتإكةيدص « ايتاعمرومالا لكى تنك اذا
 هءزاثمودصت سانلا ىأو تّءمظ * ىذا ىلعارا م برشتل تن ناو

 داو ةيمباذفراةم * هناف لاخألصوأ ادحاو سعف
 اهتدروأةروهثءةصق مالك اذهل او هنامز ىفءوساا درا صقر !(ءاكلا ضع:مالكنم)
 (ةروتلاوريطنلا هاعاوس ةنقو ىدغمملا حدلضلا) ةالفغاىف

 بثقل اوهو ىئلا ىف هّللبأ * ىوهااىفايصاا لب ذا“ -اسأب

 بدشملا ارمدعلءقن مدشيو * ىلا بوثنيعلا عمدب ل سغاف

 ىضرلا عشلاك امهنس قرغي /نم ىلعادرناسبلفطعو لديلنيبدودبأ ىذلا قرذلا (عماجل
 تدصقاذا كلذو ههلعا اوصناك الدبمل_عج عننا ديزل جرلا براضاا اج كلو قون لكسشب

 ظفلتاا : زم لدصقلا كلذ لثمدصقاذا هن 1 اف تعلكتس .دقو ةّءطون براضااىتدن ًاوديزىلا داتنسالا

 ظفالا اذه لثع

 (ديردنبا)
 ىد-ااقرعىقرعت ةمكملا 5 عراض ىف أر هدا نيسحتال

 ىكشامهءلعوملا ب ناوج 5 ندم ٌكالفالا توهول نم ترام

 - در و ا ا لا

3 



 نكن

 هتضرعنا لاساذاغلابيو لعاذارم هقد نهوو طئقر ةنقاثاو نافورط: ىنةء تان ادلع

 الو ريعلا ف صب ”يلملا طنارش :ثنعح ىفنا ه2 هيرعناو ةبوملا فوسو ةصعملا فاس ةوهش

 عاسبو قئامف سفاشيإ 1 هو لد٠لوقااب رانا سرا و ريتعي

 ةمدعم نم مظع طمس توفلارداسالو توملا ىشع اةغممرغلاو ام ارتكيغلا ىو قيام

 لعو#)» هريغةعاط نمءرةمعأم هةعاطنمرثك_ةسدو هسدأ نمهن هرثك أ | لقمع سام هريع

 مك ءا رقفلا عم درك ذا نم ةنسللا نع ءاينغالا عموهللا نهادمهسفنلو نءاطسانناا
 ل اودساو ىبدعت دو عاطب وه» هسقنىوغت وهربغ دل ر هرقل يلع مكاو <. -ةئل ريغ ىلع

 مالكلا اذهب ىنكميمنلا عماج لاق «هقلش ىف هير ىثذالو هبرريغفقلالا ىثذكو والو

 (ههجوهللام رك مالكن مو ) ركفم .رظاذا ةريعو رصمملةريصت و ةغلانةمكحو ةعبان ل

 دي ثالث ىديالا (ىوضأا سنوبلاه ) هءلعماعتالابءرشددر او هيلا ناسحالاب اح بناع

 ةًافاكملا ىهءارضأت ادملاو فورءماءادسالا ىهءاضمبلادبلاثءادوسديوءارضخديو ةاط

 اهنا ر بكل ناكن مق أ(ءاكملا ضع لاهأ) فوردملاننملا ىءادواادملاو فورهملا ىلع
 ا 01 هتمهىلاعي ل ةّمس هنال هرطخاهيفمظعو هردتاندلاف لسنه انباممباعاللو

 فرشلاو عضاو هلادحاو ىدع ناداضتم ناعما (مو.طعبلاقو) ربك لك اههمر ةدمسلو

 رك شا رخلا لص ضعب فاهذ هد نيعلا فرح ايف ىتلار رسكلاع راخم (تبرضاذا)
 6 رخج نوم هسووتلا مك ل علشن نا لاش وثنرم ع :وةنامسو ناماًأ وهو ةوسلار دوسك- ||

 ىلع ديزي وهف ةعسرص(لك) )كءوبسا مان ف كنس مانأ ب رضالئاساللاةفةعستااروسكلا|
 ءىملارجزا«دحاوب رخ .الاردسيف ءاتيشاحامسهنيذال |نيعن رملا نم لكر دج برمذ ل صاح
 2 اذا ىلقلا نافاهت :وهشل.ةنماهوأنا راداوالا.قاوةوهْا بولةالنا نينسهلاباوثب

 مل هد ريخناناكءرس مكن م هياضرلا من منار هب لمسعلا مانام لطاي ل خادك ىلع« ىع

 فااو هل اج قدوس هم تاسأو ل ةءامسأدق (جولا نم) كظ ءوام كلام نم بهذي

 باءىلاباوبالا همعفادتو سلا هيكلسو قب رظلا4نابأف قربلاريثكعمالهل قرب و هظيلغ

 هملقلمعم_سااع ةحا رلاو نءالانار ةىف هندبةْس ”أمط!ءالحر تنمو ةماهالا رادو كالا

 اذاه ارادداوالابقا بواقالنا | (يسهنلا ف)هبقدصلا نمزعأ اردعلانءءانغتمالا هر ىذرأو

 هنا سنا دءوتي لول ضئار ذأ | ىلعامم اورمدتقافتربدأ اذاو لفاوملا ىلعاهواج-او تلبقأ

 ا يا هتمعنل اركش ىدعبالن ا س<ناكل ه..هعم ىلع

 دعالام نت مسي الق هحطد ن اطلس ع نءاحراحن اتحو هنمعىف اذ دل ار فص ىئمعىف همظعي ناكو

 دالاس ركبنا تل - اد مولد التاكو د واذارثكمالو

 توك ا | ىلءىلغي م مالكلاا ىلع يلغناناكو لهيالاملوةءالولوةداملعفي ناكر
 ىلا برقاام_ميًأرظن ناهأ +_هدياذاناكو ملكستب نأ ىلعه:مص رحأ عمسن ا ىلعناكو
 ذخأ نأ اواءافاوعضت بت لناف'ميفاوسفانتواهومزلافقئالهلاهذسمب مكماعف هفااخ ىوهلا
 ريم أى دس خل مك لاق دايز نيل مك | (ههجوملام ركلاف) رثكلا كرتنمريسخ ليلقلا
 هذ#هناليك ايلاق مءادهصلا سنتر مم اف ةنام ,لسا ىلا ىو - رخأته اعشاناوضرنيئموملا



 انرخت

 دسةتالو كل تدصن دق هللا دمع انأ ب ىنع مق ارمسج سا: :لكةءقر لمحالو دسالا نمد هورش

 س طخ نمهلكل وهدم ىدهلا عملا نم ىلع مال سااو ىسكُني نينضو سها ىناه ىدر و ىلع

 هنمرض أوهام ميلع قنا جالا مها.ندحالصت ءال هني دن مأشصانلا كرتبال (ثيدطلا ف)
 قدصف ةبناعسملا دا مرالا باحصأن ماناكمعفرأ وان اش ىلءا ةمئاح 5 رلاداصرالا بامدأ(نا)
 كتلوأ ق ّدصت ةصتاكمهداهتجا هلا ىداو مهداصرا هلع تادامم كلاهوةاأامف اضيأءالؤد
 (هنءهتلا ىضر ىذرلا فيرشاا)

 ده ىبر 007 قالو «٠ ىجلا بناجنمع راب ىسفنئدخ

 ىد-هءهءلوط:نأ ىف قك ء«معرلابو 3 هن دهنع ىىسح "ىلا كاديْناف

 د-جولا نم تضق انيقالت رك ذب «* ىوملا ملأ نم ٍبلقلا ىوادنالولو
 ديون ينمو امأبت اقف ههجو هلا مركايلع ينم اهمأ ىالومتلأ لاق (دايز نب ليكنع)

 سفنالا ىهلهو ىالوما,تلقف كفّرعانددرتسفنالا" ىأو ليك ايلا ىسفت ىذ ةرعت نأ

 ةسدقلاةقطانلاو ةناوءلاةمسالاو ةيئاينلا ةمءانلا ةعبرأ ىهامنا ليك ا لاقةد- -او

 سخلاهل ةمئابنلا ةسانلاناتيصاخو 00 عل ساو علو "ةيهلالا لاو
 امتاعمئاو ناصةنااوةدابزلا ناةدصاخاهأو ة ةدداصو ةعفادو ةعداهو ةيذاحو دكسام ىوق

 ناتيصاخاهاو سلو قوذو مشو رصبو عمم ىوقس خلاها ة اولا ةيسملاو دكآا نم

 ل-وملعو ركذوركف ىوةس+اهلةمسدقلاةّقطانلاو بلقلا نماهئاعبناو بضغلاواض 7
 ةمكحلاو ةهازنلان 'ةيصاخا واو ة .كلملاس .وفالاءامشالا هيشأ ىهو ثاعبنا اهل سداو ةعابنو
 ءالب فريصو ىغفرةفو لذفزعو ءاقشىف يعن و :انذىفءاقب ىوق سخن اهل ةسهلالا ةملكلاو

 تغفنو ىلاعت هلا لاق دوعن هدلاو هللا ن ماهو ديمىتلا ىههذ هو ميلستلاو اضرلا ناةيصاخاهلو
 طسو لّمعلاو ةمضرم ةءضاركي ر ىلا جرا ةنئمطملا رم ةنلا اهتبأاىلاهتلاقو ىور نهدف
 الفلطظمقيرطلاقةرد_ةاا نعلم ههجو هللا مرك اءلع نينمْؤملا اريمأ نا (يمتلا ف) لكلا
 قدسدالءوةاكالفهتلارس لا ةذاثلان لمت ءوحلا النقيع 'ر2لاقفامنان 0

 ةعلس ىلع ىدام ..الحر(ن الجر عم ]هدب ديىف امه: مقثوأ هناحسدننادي فابن وكب ىتحديعنامعا

 نا رخ  الاهللاقواهنىل متىيءامىلا هتمعذو 0 6 قتيطع أ نارخ رخ الل امهدأ لاذ

 ثاثلاحر#برضين ااهاشمأو هلئسااهذهىيرطابهنتىلم ىجمام ىلا كعمام عبر توعض
 عمام قيس هل لصاسخلا نم صم ام ىلابلاقدحاو ل_طاذلا نمصقن.و عبرلا حرت ىف

 لجرل(ءهديو هللا مْركن يس مؤمل اري لاف ةعستوهورخ الا حمام قسفهعبز مثةسنات ىهو امهدمحأ
 ا.ةدلا فل ومي لمالا وطب ةيوتااوسربو لعالب ةرخ ًالاوج ربنم نكسالهظعي نأهلأسب
 ال م0 عتمتاو عشب اهم ”ىطعأت ا ني.غارلا لوقب ايفل _هيونيدهازلالوقب

 هركيو مه دحأو هوني ذملا ضغبيو مهلع لمعبالو نب نيلادلا يق الاع ضان و ىيبتني

 سلب بدق امهالن ءامدناو امدان ل طوق نا هلت 1 هركيأم ىلع يبو هبوندةرثكل توم ا

 هسفن هيلغت ارتغم ضرع ءاحرهلان ناو را دالاس ىلبااذا طنشو ىوعاذا
 نمراك ًابهسفناوبرو هند نم ىفدأد هريغ ىلع فانع نم نّقبتام ىلع اهلغبالو نظن ام ىلع

 هلع



 ل ا

 اممملا فاما كلامن ءذخو ,ىدرو نءىاهدتالؤرامئا| فار طار ىللل ءان قةعاش لك

 نعفريزام اريخ ىف سرفتوأ ىسفن ىف تاقو «دذعن -تجرخو كاذ نمتمقعافف ا تك

 ؛ تع>ر م هماعتإسو لسو هملع هنا ىبسلوسرلا دسم تلْش دق هنعذخالاو هملا فال الا

 ا|رهعسباق ىلع فط»ت نأ هلأ رهقنأاءكل آس أ تاقو نييعكرا اصو ةضورلا ا غلان

 ىلا فاتخا م اوامْغم ىرادىلا تء>رو ميقتسملا لطارصرلا هيد تهاامملطن مق رت رثو

 لمعىت>ةيوتكملا :الدللالاىر ادن تءرخال4 :رقعج بح نم ىاق برمشأ اء سنأ نبكلام

 ثترض»- الفرصعل !تءاصامدعب ناكو ارفع+ت تدصقو تددرتو تاع ىردصقاضالف ىريص

 وهلاقف فب رسلا ىلع مالسلا تلقفكتباحامل !ةف ل مداش حرف هملع تنذأ ساهراد باد

 تلخدفؤدهللا هكرب لع)_>دالاةذحرخذا اريسسبالا ب لاق هناذد ت ا اخ ءالصمىف عاف

 لاقوه سر عقر ملم قرطأف تسلك كل هللا 0 مالساا 0 ة هماعتأسو

 ىسفن ىفتاَقذ : كلث_سمامهتلادمعانأ .كقفوو كدينكهلناتنث لاق هللاديعوبأ 6 نمونأ

 كدلك ماملاقف هسأر عفر ماريثك ناكل اعدلا اذ هريغهبلع مياس دتلاو هترايز فلن كيلول ١

 فديرمشلا ىف ىناحأ ىلاعتهللانآو>راو كلع ع نمىقزربو كِلق لع هطعي نأ هنلا ت تلا كك

 هيد ينأى اعتهلناديربنمباقىف عقب رونوهاسغاورلعتلانرعلا سال هللا دمعانأاب لاف هداًاسام
 هللا مهفةساودهلام عمسأب لعل اتاطاو ةيدودعلا ةقءم-الو أك سفن ىف بلطافل#هلا تدر أ ناف

 ءاسشأ هثالثلاق دي دوبعلا ةَمم-امهتنا ديعانأ انتلق هلق اد .عانأاءلق لاق فب رمش تاق كادي

 هللالاملا لان و ركل مم-هان روكا ددبعلانال اكل مهلئادل ودامفهسفئلدبعلاى ربالثأ

 هللا ع أ هفدل اغا ل_هسواريبدت هسفنا دبعل ارب ديالو هب ىلاعت هللا مه سهأ ثمح هنوعضي
 هللا مأامف قاقتالا لع نافاس قا هل او>امقه سفن دعلا ارا ذاق هنعفاعو# هيىلا#ت

 لغتنا اذاو ايندلا يئاصمهيلع ناهدرب دمىلا هسفزريبدت درعلا ضَوفاذاو همك قفل نأ

 هذي ديعلا هللا 3 داق سانلا عمتاهايملاوءا رماىلااهنمغ تقال ءاهنوهتناو ها سعد.علا

 د_.ءامراطدالوارخافتو ارئاكد :امندلا باطدالو الطلاو سدلي اوا.ثدلا _ءلءناهةثالثاا

 ةرخ الارادلا كلت ىلاعتدقلا لاق قتلا ةرد لأ اذسهةالطامهمايأ عدالو اولعواز ءساماا

 ىنموأ هللا د.ءانأ تاق نيد همالد.قاعلاو اداسفالو ضرالاىف اولع نودي ربال نب دان اهله

 ْكةفوبناهلآسا ىلاهتهقلا ىلا قيرطلا ىدي ره ىتبصو هتاف ءامسش أ ةعستب ك.صوأ لاق
 اهلنفحاقلعلا اهتم اليو لسا فاهمه الثو سفنلا ةضايرفاهنمةثالث انام

 لك ًامنأ كاباق ةضايرلا ف ىناوللا امأ اة هاىبلق تغرشف ن اونءلاق اهبنواوتلاو كاناو
 هللا سسوالالح لكن :تاكأ اذاو عوملادنعالا لك مالو او قالا ثروب هناف همتشنالام

 ثائةديالو ناك نافهنطن ن مارم ثءاعو ىذا المام لسو هن. .اعهّللا لص هللا لوسر ثيد- ركذاو

 اريشعتعمسةدحاو تلقا كل لاق نا فق اولل ماو :سفنل ثاثو هبا ارمثل ثاثو هماعطل

 هتلالأسأف لود :امنافداص تنك نا هللشف عش نءهو ةدسحاو ععستلارش ثعتاقنا هلىلقف

 هدعن للاب ل دعو نمو كلر مغب نأ هنا لأسأ: لوة:ا.عفارذاك تن ته ناو ىلر هغب نأ ىلاعت
 ةيرخح مواتنعت مهلاستنأ كانا ناو تاهجامءالعلا لأسفل علاف قاوالاامأو ءاعدلاو ةرهصنلاب

 اشف نءبرهاوالسس هلا دام عس. جف طامتحالابل- و أم كيأرب لمعتنأ كاناو
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 رس ارينا 3
 رادائدلا 0 رشحلا ىف عفشملا - 0

 ءامق الا ىدبأن نءهركلا تعزتناو ءادعسلا سوفن امنع تءْزرندق ءانعو ةغاب 0 ءالد

 دن وغملاو اهمصصتتسا| ناةشاغلا ىدهف اهيفمهغرأا-ميمهاقداو اهءمهمغرأ اهم سانل ادعسأف

 مدقوهيز اهيفقتادبءلىبوط اهيفىوهنم كلاهااو اهنع ضرعأ نمزئئافلا اهعاطأ نأ
 ءاراغةشحوم نطب ف عبصف ةرخ الا ىلاايثالا هيقلتنأ لبقنم هتوهشبلغو هتبو
 ىلااما رشف ريشني مث ةئيس نم صقتإالو ةنس-حىفديزين ا عطنا ءاماظ ةمهادم

 هللالاق لا ع (ثيدحلاف) اهباذعدفبإ الرانىلاوأ اههعنمو ديس

 نيسحلا نب ىلعتي ار لاق (ىلاغلا ةزوبأ) ىنفرعيال نمهملعتطاسىجفرعي نمىفاصعاذا ىلاهت

 كلذىف 4تاةفهتالص نم غرذ ىو سن لهب نكسه نعووادر طقسدتو ىلهدام_منعهللا ىذر

 تاعس تاةناهيف لبق امالا ةالص نم لي. الدبعلا نا تنك نمىدينيبىردتأ ك<ولاَقف

 (مئاز علا ميعكصن ىف بار ءالاضءمل) لفاوتلا كلذ ع . هللان الكل ا ةفن ذا اكله كلادذ

 امئاح بقاوعلاركذ نع بكنو * همزع هينمع نيب قلاّءه اذا

 ايحاص ف ىلا ئاهالا ضريلو * هسفنرياغ هىمأ ىف رشتسالو
 يئعملا اذهىف مهضعدلو

 ابلاح ناك امهللا ءاضق ىلع « ايلاح_مءسلاراعلا نعل سْءأس
 ابلاط تنكىنذلا كاردان تدع تالا قدرا قش ف رغمتو

 تنك لاه ةم_تنوهستو عبرأ هملع ىآ دئاض ناكو (ىرمصبلا ناو نعس طخنم)

 هيلا تفلتخ اامسمنءدللا ىذرقداصل ادت نب ره مدقاس لف نيس سن أن بكلام ىلا فاتخأ
 دار وأى كلذ عمو بولاعم جر ىلا امونىللاسةف كلامزعتذ_>أ اك هذعذخآن ا تديدسأو
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 نكح

 د# ل_:هنوكنالهن ال هذعنب :ساع نيممالا نم مهداحآن وك الا ىضت قب الكلذف ملسو هيلع

 نالالف لو هءلعهللا لصد لثمن رداق اواكوأ اوعتجاولامأ 5 ىالاد اولا صضشلاالا

 ىوقأ لالا هجولا ىلعزامعالا ناكلثالو الا لثمنوكبال ٌىراَعلاو دحاولا لراعال ةعاجل ١

 ولام أ ةحاصفا | ىفهلاس لكل ل_هعامنا از #مهنوكن نآ ارقلاىلاري_ضلاانفرصول (عبارلا)

 انما هنوكحص ف هلاحلاكرب ررعتب لمكيامنا ازمعم هنوكف لسو هلع هللا ىلصد#ث ىلا هانفرص

 ناِصْمدلا نم مم-هون رب رقبالامتيالثاك املهناالااضبأ ازمتمناكن او اذهو ملعلا نعاد عب
 هللا لصد#تىلا ريعضلانفرصول(سماسخلا) ىلو أ لرقالا ناكل و هلع هنا ىل_صد#ت قس ىف
 مو هءلعهللا لصدت لشثم نكمل نع نأ رداال م مرو دصنأ مهول كلدناكل ردم

 ثاكو و عنتم ىند ١ الا نع هرود صن ا ىلع لذ لدل نارا ىلاهانذ رو واعنتع سيلاأ هوك ىف

 دقو ةروساهل-ةمن نءقلعناذا(هللا هجر بطقلا فاسكلا ىثاو-نملوق:م 9 ىلوأ اذ- 2

 ض..ءبلوأن بدتلل نمنوكتتو لزاما ىفاريمضلا عج ري نا زا هيلا لزخلاو لزنلا نا ىعأ نمامدع
 وظو هلا لزتملا ىلا عجري نأ اجوهلثمضه:ةدو سو 1نلرلا لمن هه ىتلاةيوكاناو أف ىأ

 هلوقب قاعتاذاامًْوْمّدمو ناستالل أ ادممدمعلا لثمّنال ءاد اال ن نمنوكتذئا.-ودبعلا

 نوكتفهنست امهم عدت تةيناسلان منال نيستللنوكن تأزوجالن موديءالريمضلاةاوأت

 دحاو فرظن وكي نأ م زا.ةاوغلافرظنوكت اًوأش قاعتاذاو امس انرط توك هن
 لودفم. نكلاو أف لوعفمناكلالاو ض.عبتان هنوكت نأزوالو لغ هناو اوفاوا ارضع

 نأ ن يع ةةزئاج نيغهناو نم ءايلالوخدمزلاَو قل |و نمل ناكولفءالانالا نوكي الاوأف
 لثءالنادتالا ًاديموهد.علا ل_:ءّنالدمعلا ىلا اعجارريعذلا نوكفءاد_تناللنمنوكم
 لئمنءاَوأفنيبوانلزناملثمنمةروساّونأن نيب قرغي ل نممهو لمعضاذ ميونارقلا
 (ىلاعتهللا هجر هعماجل) ىلا امر رو املزئام

 ىحداعلا ب نذملاقئاىردأ تنكناو ٠ دغىف ىع هللا وذهب تقثو

 ىدالخ اىرم>م و ىدالخ كاوا » هلإو و ئا|ىفىح تصلخأو

 لوكشكلا نمىنائاا دال ارخآ اذه

 هللا ىل صو هد-وهللدولاو

 هدسعب ىالن م ىلع

 هلاود#ت
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 نمهجورخدئ ءلئاقلالوةفنوةقحلاءدافأامىعملااذهديؤيامتو ءاوسريخأتلاو 0
 نوكيكناتسب نم بنعلا نم تاك ألاقول هنا بزعل نمكن ام سن تلك بطانخملا نات
 كنام_سنمهوقفناتسلان ملك ًأهنالءبنعلان 2 لاول هنا ىلعءانباكتكر ءالكلا

 قن كلوامولعم نك, نادعيناتسلا ن هلك أهناداف أك ناتسبن مال لاف اذاامأواوغل قب

 هنكل هيف نخاملالاث منكي ل ناوانه ماهبالا عفد بنعلا نملاه لذ هنملوك الاف مايهبالا
 اضيأاذصو لءج اذه ىلع فلاقيالهددص» نحن ىذلا بولطملاب تسنأتهف تامأناذار ظدلاب ا رهظي

 ىهامب أملا : ةروسلان ا ىلع ءلديىدمهأ ناك شال 1 |وةثانال اعل دبىددتلا نأ ىلءءاموغل

 ل_قاذافرادقااثمحنملاجاو ماهباهمفناك امدةميف نع لمقاذاف "هلثامملا ةروسلا

 مهفنادعنذامهملارادةملانيمعتالا دمف» 0 ةروسد هلوقذئام-و ه.ىأملار ادقاا نيعتةرو

 لمصفقت هنأ ثدحس ن نمالا رو سد لوق طخالي الف ا ةلالدر مضي مالكا عع رصند ”نلد املا

 انو تلم نافارخؤم لقا ذاامأو هنع وغم سمو مالكلا قفنوكالذ لاج الا هب

 اذا تعا بابفاد_هو هنبعب مالكل | ىفاقوط:مقامساانامووممناك ام تاهسد_ةفةروسلل
 قاسلا ةلالدف وأب اقلعتم تاع اذاامأ اوهلاثماورب ا دلا سمأ مهل اوققايركس الّدنانل ناك

 اوأف تاقكن كفل ءاارك ذبتح رص م 7 ؛ املا عب رصتلا لملم ىذا اهلاح ىلعة قاب

 وُس-وهراوغلافر طىلاشااواة_طصو لؤوالا نوكي نا ىلع ن نين( سه هه نه هل شم ع نمةر وس

 ىهو "هلل ةدئافلا تلقةر وسللاهوءانلبنا ةدئافلااف(تاقناف) ةهمشالي مالكلا ىف

 |ةلتلا نا رصتل انتحال دسنعو ةهلئامملا فصوالا سدا هنافزي_هعتلا اشنععيرصتلا
 ةاع طانم قمت فصولا نانا ن نمضرغلاْن ا لصاملاوزممم نآر ةلانا ىلا لاقتنالا لسد

 اذه راكنال اوبيرلا نمهمفمهاعاوعدئربف نأ .ةءالارظنب اولمأتي ىت-ازدتمن ارقلانوك

 دانعلا. نعبنعتلاو فاصنالا نيب رظنلا ل_ذافالا نم م وجرملاورتافاارطاسخنا ىف سام

 هملعو ناهدسملاهللاو قيقداهملا كل ىلا ناو قيمعله مث روغلان اىرمعلف فاستعالاو

 نيرهاطلا نييبطلا هبعجودل 1و د#تاندمسس ىلعهلنا ىلصو نملاعاا بر هللد#لاو نالكتلا

 اذامىلاه)_ةمىف ريعضلا ةسماخللا "للملا (ىزارلا ماماللرعب كلاريسفتلا ع نم) ىهّتنا نيعجسأ

 ىفهتفص ىلءعوهامت ةرواو أف ىأانازنامتهلوقىفامىلا دئاعهنا امهد_أ ناهجو همقدوعد

 ارمشب هنوكن ءالاح ىلءوهنمم اود ف ىأ اند معلا داع هنا (ىناثلاو) مظنلا نحو ةداصفاا
 ساسيعنياودوع_سنياورم نعىو سه لزالاو العلا نعذ_خأي لو بتكلا ًارقيلامما
 ةدراولا تان“ الارثاسل قباطمكلذنا (لوالا) هوجو هملع ل ديو نيد ير ناار

 هنال لزنملا ف عقوامناثححلا نا (ىناثلا) هلثمتر وسار سنول فو 2 ذاماعسالىدحتلا باف

 ٌستراناو ىعملاناىرتالأ هملارعضلا ف همس بج وان دمع ىلعانأ ارنا سب : رف منك اولاق
 رمضلا ناكحو) بيترتلا ةمضقو هئاعامأش نا اواهفهقاد_:ءنملزتمنارقلاّتاىف

 انآ ا ل 0 ملسو هيلع هللا لصدتنا لوسر ىلا ادود ره

 هلثعنامتالا نعني زجاع موك ى ضتقال نارا ىلا ادئاعناكولريمضا !نا (ثلاثلا) هلم نم

 هنا ىلصدهتملا ادئاع ناكو لامأ ا اوناكع ءاوسواودر ةناوأ اوعقجاءاور

 ره االسم
 هلق



 انفو

 نوكنيعن“ اد-تباللن متناك اذاوةروسا اوهو | | رد هيقأملاركذدقو فدكن هعمءانبلا

 ةتادمألا نمهمض:ة:ىذلاادمملا نال طن همقو ثأر ارثاال_ْ:مال ناتالاأد ملا هنالديعالريعضلا

 سبل ماك تاتأناذا كن أ ىلعم اكتمل ف مالكتلاب |اتاالا اوه رسمت جت لعاشلا ءل
 ةقمفح" ادد هلرخ“ :ءاىذلارمالا هب لد هنأه انعم لب هسفن مالك لب هريغمالكب نامت اللد

 انْرناكريمضلا ناكاذا (ىناثلا) ه-:هةروسناب اللنارقلاوحو رخل ةرصبلاك امهؤو أ

 وهلزملا اذهب لزنملاكلذ لثامتاكوةروسد هل-ةهلزخن ماو ًافىعملا ناك او 1 "هلد ندا

 ه,تةطناكهفالخدوصةمانار ماظواذ_ #ه نم دروسا ه4 _همد دود او هروس ”هلثا مال نولطملا ِ

 هنا ىرتال الزخم هذوصر مرت عب نأ ىضتقتال لزاملاىلا لثااةفاضانالرظته.فو رخالا ىلا

 كلذمهوتب فمكو مالك ءلب تارقلا ل_:ملزتم نمر وسن عملا نكن لةدوسة ص لعجاذا ||
 موزل نمهاعذا اف لهواو نارا ١|لممنم مالك موهسفن ادنعن ماوي نا نع مهزيكقتدوهقم او ٍآ

 نماونأف ىنعملا ناك اونافاهل_ص تناك اذااسمنا (ثااثلا) نيبءالو نيبري_غدوصقملا فالخأ|

 فالعنا ارا لهم دنع ند هدالوهدنعنمىأ ب انتحر دنز نم اونثالا ةءاكلثاا دنع 2

 ماهللاتيبءانف ىف مالكلا لحم (تمهلأدق و١ ىنهتن اداسفلا نمي اضيأ اًدهو د.علا لدم

 نا قيقلاةمزأءد- و قيفوتلاهتلابو (لوقآف) مارملا حضي نأ ىسعدمف تامأت اذاامأ|
 ه.زاستالا ىلعردقبالن ململا باطوهىدحتلا ةَشمقحو ددعقتلالا تازئأام ةعركلاةنالا ||
 ل-ئ؛هنمةر وس باطبهناهنمووفيد_أ لك, هلثمنمهوقنودةر وش اَونأن ىددتملا لاق اذاف||

 ثارقلا ل:منمبلطي هنا هنم مهن: دسأ لكاتر وسةلوق نوديولئمنماوتنا لاق اذاو نآرغلا
 عجباىد_هللادارأ اذاو رثك اوأاهنهلقأوأ ةر وسناكردق ىأنارقلا لثءهناهيلعقدصيام||

 نماوأنلوتيوةروسرخؤيو هل ثمنممدقيت امالكلا قف ثمنمهلوةنيبوةروسهلوقنيبأ|
 هن تك اول ث <« ناكو مومعلاقيرطنالو الملا نم نايتالاب مالا قلعتي يح ةروس همم

 لسقن منوكمفةروس اقف هى اردق ناب عربتنكلا دمةممالكل اوالصاح دو هةملا ناكل ||
 هءىعتاميولسالا اذهو ماها ىفمامبالادءينيستلاو مالكا ىف يمعتلا دعب صرصختلا |
 مالكلا ىف نوكي وأب اماع مول ثمن منوك نا ىلع م نمر وساونأفلافاذاامأو ءاغليلا ||

 اماه توك نا لعهلثهنمركذذ هزم ماوه لثملانافرعةرو سبلاقاملهن ال اذو و ث- أ

 نامالكلا صيخلتوةر وسال ف صو هنآب م كحاذهافاذد. نءوزنيهقاامالكو ا اودحنوكماو أني[
 ني..هن(ىناثلا) طقف هب ىأملا نيمعت(ل الا)بيلاسأ ةعبرأ ىلع عشب : ةرايعلاهذهلثعىدضا ٍْ

 (عسارلا) ارغ > ءمهي ف آملاوام3ةمهمقأما نوكي نأ ىلعام هد 3 (ثااثلازطتفهنمىأملا ||
 ءاغلملا دنع ةلو.ةملوالا ثالثا ماسالا نا مالكسل ادق ىف ةريصب4نم ىلع ىالو سكعلا ||

 موش هنف أملا لمجد د هاوشح هىأملارك ذدعب هنمىأملا رود ودود مريس الاو ||

 مدق دمفم» دق ىدحملا هماعل ديالا مرش اشو اسضشو ا ناكمهنم أملا ناك ن اامأو لثملا

 مذا |ناكث محاَو أةياقلعمهلثمنمنوكي نا ف اشكل! بحاص ةمالعا زوج كلذإو رخأوأ ||

 لذ أملا هنمأملني عما ديرأ ذاق هى لثلا لعج اذا هنالصاخم او اندبعىلااهجار

 كك "امش هن هىأملا ناك اذاامأواكمكر مالك !١نوكمالو هىأملا ىلع: :هىأملا مدت نمد
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 ءالضفا | ضءبىدصن كلو ف اون سدا هلاع ءاواذهّنالدرءلا ىلاريمذلا دوءىناشلا هولا ىف

 اير صا ارنا ريعذلا نوكي لوالاو-ولافز وج ثلج فاشكلا يامل اوةمهتسسأ دق لاهو

 انلزنامل-:منمةنثاك ةروسدا اونأف نبق ةرفااام ى رش تءاذادعولت ىلناشلا ه- ولا فرص و

 ك.- امل ءالوقنيب قرفا ىلع تءلطا اذاكنان (سح أب (بمح -او)ةد و -دانلزتاملثمنماونأ نيبو

 نيبفرفلا لعد ركءل جرب ةرمصبلا نمت اكلوق نيبو اهنمنئاك ىأ ةرصبلا نمل_بربتنا
 اوةلافرظامان وكب لهةلا,قلعتاذانمنا (لوق:مم) بابترالاو دّدرتلا ك:ءلاز ونيلاثملا
 نوكح,ناهناذتقالانابب نوكينأ ميةةسبالذا ضدعبتلا نمو هبالوعشموأ ءادتيالل نمو
 وهو ةرو-لزلا لثمضعب او افءانعفاض.ءيتن وكي تارب دن ىلعو «فالخ ردها اَرَمَدسم
 لب طقفتر وسان امتالا ىدصتلاب بولطملا نوكيا ادنبان نوكت نأر دن: ىلعو نالطلارهاظ

 دودَةملا نءلزعع هتمامّسسا ريد ةةىلعاذ هونأ رقما ل تع الكوم اًضهنوكينا طرمشد

 ثمحي زاعالا ىف غلب نآرقلا ناو ةغلا.لا لمدسىلءىدحتأا ىضتقي ماسقملاْال ماقملاءاضتقاو
 زاعالا ىفهلثم نم !منوكب ةنوصوملاة رولان ذا ىد_هكتلاف لكلا فمكفريظت هلقالدو ال

 هفأملان وكبالفةمناسن هودروساةةصول*منموانل ازتكريعذ المح اذا قاراغا اذ_هو

 نمسا اوبنتجاف كاعت ةلوقك داو ئشك نيمملاو ناببلاّنال طرمثلاا كلذ اطورعشم
 ٌكلتضءباونأب نأب مميدحتو اهرمهليزنتناناهرفلاةروسففنصملالوقءدضءيو نانوالا
 مهللاقي و ةدحاو هلجهلكلزنن نأ نمةءعلاروناو زاعالا ف لخدأ امنمئوت زن اكو رافتلا
 لوط عم مالكلا اده (لوقأو) ىتنا هلوطو أ هةرطنيبامدعب عم باك لا اذهلثع اوامج

 ضءنىلارعُذنا انملع الف ماملاىفدا تونفلايدا نم لعىنتحالاك مارملا ةماقان ءرعدأف هليذ

 وهوةر و لزمملا لثمضهااَوأَف انه اًضرعبت نرك.نأربد#: ىلعهلوق (لوقاف) هم ا

 ىلع مىنعم ميدي مظنلاريمغ ثمح هرب د ةىلعالار عظرالهنالطب نالت حي همن نالطبلار هاظ

 000 لةمضمن ةر وس اون أف لاقوات دو رضالب داسفاد_هو مك

 الوم« منوكمف الديلزنلا لم ضعبهلوةنوكي ذئنيحو ةناتملاو :علاةياغىفووف فن ارقلا
 هأوق مى ًاتو عراق فلة كل أ نحاس مالك لعانر تي اهب اسد انهم ام ىلع ل وفلل

 نوكي نأ طرمدا لب امقفةرو ب نامنالا ىدصتلاببولطملا نوكيألءادتب انكي نأ ري دقت ىلءو

 لثم مالك نمنوك نأ ىضتقب ال لثملا نم نامنالا نال ر طن همذ نأ ارقلا ل-:ءمالكن ماضعن

 ث.-ىلا ةغالءل ا ىفامل اعمالك | ن نم عوننمنوكينأ ىضتةب لب هنمأ بف أملا نوكينآرغلا

 01 وطال ىزمعل و هدارفانمادرفثوكي هيف أملاوةم' ارقلا ةغاللا هب ىهتنا
 مالكا اندر وأ ثم ةتوقاملا لا ثمىف اتياسانلصفاك دارك لالك الءازرسا هلالكلثملا لع

 نساىنازامْمَدلا ةمالعلا مالك أشنمن ا ىظوةداعال ىلا حا ةعالف ىنازاهتلا ةمال_لا ىلع
 ف ,زلاةبامنو فعضااةياغ فرخ ا هو بوب باع دقو ربدتو لمأت ىبمطلا ل_ضافاا مالك الا

 ءلع ىهام ىلءاولق ناشي را يفامنبو فاشكلا حرم ىف ىئازامتلا ةمالسعلا اهدروأ
 ا قلعت اذ[ هنا (لوالا) ةريصتةدارز هب , الا هذهىفلمأ مال نوكمآو لا اوقاللاناعمتما

 ريدةنل لا الو ضعبا !نابنال ىن_همال هنال ةمضعبلا ىلا لمس الو نير مهمالذا اهطقعأ دمب الل

 11 01011 بوو ب د جمب بج يبيح و يروج هوه سد يع يوج جرب دعم هيب يبصر هو يجوب د ويصب سم جو بس وعدت

 ءانلا



 تا يي تبي بيب جيمي

 ؟

 ل ذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآ]آذ]ذ]ذ]ذ]ذ يي

 اضيأ اممناف نام مسلاوأ ةيضمءرتااريغ ىلعءاددب الا ىلع لالو غلب |لوالاو صورفملالألا

 الا. قلعت اذاامأو ناتلإ ل ةقادحاو هللا هجر لضافلا انضشرت 31 امىلع همأاناهسرب

 هنا همااّنالو لوال ا ىلا عو-ر» هرب دقت :وهلمق مهممالذا نيني ال هنال دم ديعأل اريهضأاو ةممادتبا ىف

 ذئنم- لدغ اذا ضيع ال او سحالاباهةلعت نكعالفىلاعت هللا ءام نا * ىبمسام ىلع م

 ضعبلاب نايت الالد 1 نعمال ضعنلا نابل او لاما م تذخ أ كلوقىفاك «بلءاعق اونوك

 )ل اوقأ) 2 نواس السا يسد دا ١ ةروسااوتر دولا لثموءادنتالا نيعتذ

 ىداملاو ىلع امااًادلا لعما |ةمشديمىقربتعملا نال ذو دعا اىلا ريضلا رين ًانيعتف

 ناسلا اذه.تفكدت و ةمالعلا هل احولاماذهذ اهتمدحاو مصيالو | و اهم سل ههنا

 نمنيمعتب م تس ميسقتلاو رار طن هنا مالك لصاح(ل أوقأو ) همالكى نتن اهماتا

 ىنحال و هيلااعجار ريمضلا ن روك نأ نيعتفديعللال ١ مصلالا:ههلعنلا ةين ديمنانيبمءادسب دلل

 لعل عوقوذا لم هان لس هش ا ىلا هسلعاعقاو نوكي ذئن.لعفااذا ض.عبتالو هلوقنا

 الدبن وكينأل_:-ةيعبتلا ق يرطب ن وكيت أز وجالإةلاصالا ب رطب نوكي نأ مزليالهسيلع
 ذخأهلامهاردلا نمتذخأىف متر رفام اح رصالوعئمىعلافنوكينأ متن وجاملمكناف
 نوك:ةانازنام ضعبةروس لاق هن اك :لوعفل!نمالدبن وكب تن وزوعالل مهاردأا ضعب
 زيس فن وكف هملعاعقاو لعتاا نوكي وةءل د لاهو ىل ةظوحلم نم نهةداه_سملا ةمضعيلا
 بر مهلوق ىفاك ةمعوب2 لا فل الام ة.عباستل افق <دقذا هملءءاب ارب دة: نكي ل ناوءاسبلا
 لعفلاة ب اديمىف ريتا نتالدل اوق(لوقن) ملستلا اريد ة: ىلع مل ماد نم هذه ىناذبالاماضعوةاش

 نال طبضنمرعغاهب سلي ةهج وأ هلوةىفىذلا ميمعتلا َن "ال ث ع ل< رش ىلا ىلعافنلا ًادبملا
 ةسهس ع نمهدودّطلا نمد_-ىلا ى و هالو ةيمكلا ةهج نم ىدح نأ ن مرثك سنت كاي

 نهذلاهلبقي عأ سلتلا ةهبنم ةد ,و -لايدامأ ديم نارقلا لئمنوكنأ ىنذالو ةءفكلا
 نأ .اضعمسدلن ا كلرهظي ةيثادتبالا نم نعم تقول كلنا ىلع مقبلا عببطلاو مل |

 ةمالءلاركذدقو ام_هووأ ةقمّةحءادتبا هلريثعا ىذلا الا ةمث دم ارامتعا هدو ىلع هي قلعت
 نا.تاللا.دامأ ديمنآرَلا لثمنوكن ا ىلءّدزلاءانئ اف لاقو د رال فشكلا مالك ىف از اممَدلا

 راءئءادبعلا ل ثمنا ىنذعال/لوق أو) ىسمتناالعاقأ ديمدمعلا لثم نوكن ءدعبأ سبل ةروسااب
 اناومال ١ دمع ان روك هعوقو ص رفول هنال ةقمقح هر وسال ىلع افأدمم هرههنمور وسلا ناثالا

 ايدام دست روكهالذن ارقلا لثمامأو اهلامقق-ارلعاف ادممن روكنفاولاع رةروسلا كلل
 نافةم_ذا مهنس سدل لب دعبلا ةيامت هدم دعب وهذ ةيمدسلل ىصملا سدلتلا رابشعانالاةروسلل
 سلاردام أ دممنآرقلا ل-ثمن روك مذ لاذ نماذ_هنيأوزاحلاب رخ َخ "الا و ةق.ةلانامهدحأ

 لعبس هنا لاقيال( ىمطللضافنلا لاقت ) فصنأو لمأت سيلتل ار امتعاب لقءلارطن ى رف دعب
 رهاطظو»و ءادتالل ىسوذد لل ناكن اونا.ءال ىوفل اريل اريمذل 1ناكَسافد ر 2

 ناعم بل هنوك ىد_.بهنال راما ريعضلنوكيالذ اًوأت هوشب هلثمنءهلوقى امتنا اذه ىلعف

 او ردصأ ىأ اريدقت وأ اظفاءادتبالان وكت نأ نيعتف ميد الومهمم يدق: ىدتسي ناميلاو

 نيعت كذا ةريسغال دعيلاود حار تسال رادءنال ةروسديعلا لثمن ماو برختساواوتئاو

 7 حل
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 ئئب هنم قوي أى لازدعلا عوجرو لئملا دوجو ىضنتتي هلوةناا ىنذيال(لوق أو ) همالك ىب.تن ||
 هلوةبلمماذهاو هنمءزح نابتالا ىلازيحتتلا عجر وءازحا هلالكن ارقلا لثمربّعا هنأ هنممهشب

 ناك اذاو زيمتلا لمس ىلعه:هتسبنادتالا هسه أ داك ثمل ناكنف تسب ساما لثمن متنا

 لش ادودو ىضتةي نام الاد منم قلعت نايمكح قوذا نا كمالف طغلا اذ هىبعم الا

 الوأئثاادوجو ىضتق.ئشلا هز نادتالابرمالا نال هفنمئثبف دوي نة ىلازدقلاع وحرو
 فن وكيمالك لك ىلعو هضعد دو هلك ىلع قدصإأ ءاكتارةلالئماناع- اذاامأو 00 ْ

 أ ىلازعتلا عوجرو لئلا دوجوبد مشي قوذلا نامنالف ةيآرقلا ةغالبلا ةقبط
 ١ هنمئشي ف وين

 | ا سده ناننالا ىلا عجارعالاو قضي درف ىلكلا ًاذهانوكالت أى ضتش قوذلالب

 ةتوقانلجردنءناك اذاالئ مسانلا تارواحم ىفاريثكع ةياذهلئءوزيمتلا ل. .دس ىلع ىلكلا

 و هنوقاس هن دوقاملا هده ل ثم نمىلاب ردا دن متم لوم وهن اهاثمدح وبامإق ةياغلا ىف ةئمع

 مزاي الرب دَعَمل ا اذه ىلع هنار يظن هعون نمرخ در رذدج وبال هنأ ى ديا هنمسانلا مهفيو ىرخأ

 ىلعاوب أول مماىرتالا روذحمالذادوجومنآرغلا لثمنوك. نأ اًونأف هلوقب هل ءنم قلعت نم
 عمد :ارقلا لم نمتر واو مهن قد بصلة ارقلاةغالبلا ةفصتمتر وسىنداب ض رفا | لمدس

 ادهفتسةساجلا ل ثمنمتنادل اوققعأ هلع سقما لاثملاامأو نارقلا لم باكا دوو مدع
 ديالف باّكلا ع وت ىلعقلطتامغا ةساجلا نافالكتآ ارق لم ملعحاذاالا ضرغل ا قباطنال
 لكىلعةدصب املك امو هةمدل نافن ارقلاامأوروذحما مزلي ذم. .واضي ارخ ادام هلثمتوكي نا

 ضرغلا نوكيذئنمحو ةييآرقلا ةغالدلا هنعلو نرالد ىلا هضاب ضاعباو هضاعداو نارقلا
 عونلااذهن مرخادرذ ناتانرهانآرقااهدرف غساملا عا اونأنمعونو»و ىلكلا موهفملا هنم

 ةغالبلا فنآرقلا لثهتو.ث دمي هنال تاق ص.لتلا ىلءرمدتخل اه-رش ىف لاو روذ الف
 ايزع موكل تباثنآر ةلالث ءتاكف + ىأملا نعنوكيامنازدعلاذا وذل ةداه دب ةقبطل اولعو
 ةفودوملاةروسااوههذعز ودمملا ناف ةروسالانفصو ناك اذااميفالخي ةرو ب هنماو اين أن ع

 ىلاؤيسإال ىلةءلامحا تاق هيىأملا*اهتن ارايتعا هزمعلا نكماف تاقن اف فصول اءاهنتن ارابتعاب
 . )ل اوقأو) الك ىستنا هيدادةءاالن مه ؟الابعتساوءاغلملات ١ ارامءا ىف غاسمهلدج .وبالو مهلا :

 نالاقيذتتيسو فاشكلا حرش همالكف هبدصقاهذاصن سيل انه هءالك تا قال ْ

 هءقاماراتءابزعلاناانيان نآ رَذل الشم ناكسف هيل أملا نءنوكتح (ازمملاذا هلوةبدارأ

 فوذلاةداهثيهمخمةروبناسمتالان ءرلانوكيوادوبومتآر ةلال ثهنوكمنال مزلُمسم

 هلاماك ارق لش“ ىنعأ هيفا ناك اذا كلذ موزلا قوذلاد_وثرامناهنال عونمتوهذ اقتاطمأأ

 اداقوذلا ةداهشب مزلب امناهنادارأآناو اًباسهانرّرق كهنمءزع نابت الارا.ةعايزمعتا او ءازحجا

 ألان أانوهدارملا لب ع ونمانههادا م هنوكن كلل موه زج هلاملكه :مىلاملاناك
 هانروصأم هنمرخ ادرف ن اتان رمال اراشعان هلا عجار زيمعتلاو مالكلا عاونأ نم عون هنم

 مالكن م عضوملا ذه ىلعهحرش ف (فاذكلأ حرا راش قدا لاف) رك دف ةتوقابلا لاثمدف
 ديءازريضااواهاةفصةروسي قلعت ذاامآ د_.هالريسضلاو اوأفب قاع نأز وعوفاثكلا
 ضءبةضورفملا ةروسا نال لوالا ىلءةمضمعبتوأ ١ ناس ع نمورهاظوهوهركذام ىلع زئمللوأ

 لثاا



 عمم

 ةسهسلااءارغلا ةعب ربشلا ةماهانرفكلاداوسىحاملا ءارهزلا هللا زو ىئاح هدايع ىلعهللا لظ |

 || نالفهتافطابديؤملا هللالوسرة:.ءالعاىفدهتىلا هتتالدسف طدارملادهاجملا ءاضيبلا

 ا نيبملانيدلالاعمءالعالدشو ةرهاقلا هتنطاسلالظ نيملاعلا ق ةرامثم ىلع ناهس تا دلما

 |١ جو ىلا ادعاص هن ةوطسو هدهشح نارين ةءشأ لادقالا ةورذ نءاعطاس ةر هابلا هتفالخ ناكرأ

 "| تامد ,ركملا قفأ نع ةعلاط هنداعس سمن لازوالو 4 كوش هتلض نيك ام بك اوك لالا

 | ماظعلا ل آو ىنلاب لاكبلاءفرشلا حرب حوأ فاتبانثلال_ردبو لاوزلا نعةنوصمةيهل الا
 '(| مارملا لدن عضتت ةظالمءايلعلا هترمض-نملوملاو ماوءالوروهدلا ىدم ماركلا هدو

 منكن اول وزعدهّللا لوقريسف:دنء(فاثكلا بحاص لاق) ماعنالاو لذفل الو ىلاعتهللاو

 الإ هناك هر وسد ىأاهلةمصةرر وسد ىالعم مهل م نمد ثم نمور وب اوقات ديعللءانازناتس رف ا

 ١ نادلصاحو ىموهتنا د.عاريضل اواو آفهلوقبوله نأزووان ديعلوأ الزنا اريعضلاو لثمن“ |

 || فرطدنا ىلع دوس ةفصو او ذا فرظ هنأ ىلعاون أب قلع تينا اما هلئثم سم نع رور لاو راجلا
 اانوجع :رأرودهذهذ اند.عملاوأانل ارئام ىلا دئاعاما هل مىفريمضلا ني ريدقتاا الك ىلِءوٌرَدَسِم

 ا اةاعتمفرظلان وكم نأ ىل مو اهنءتكس ثمح ادي ولتانمةدداو عنمو احب رصتاهنمان' الث

 ”للادضع نيققحا اخ لكشتس اةمفخزب رولا مدع: ءتناك الو اذ :ارئاداريضلاو اًوأه

 كريت هملع ىهام ىلءاهانل ةن هترامعذ- هو ءاتمتسألا قبر طرهرصع الع نم لعتساو نيدلاو

 مكاياو هقيقتب انمهلاو ماي وهلا كاسح جدلا جباصمو ىدهلاءالدااب همالك فب ريشن

 ٍ قاطأبد دن دورغوذن مثال روصقلاب نك# سيهلم ى ءدهلل مرانءوذبو سقم كروت نمانألاه |

 ِ دولدا نانا ىفمكل أين * ىجلاىداوناكسا لقالأ نانحقرأو ناسا

 دو رو َمخأو شاطعن مذ و اًضيقءاملان ماع ءلعاوضمفأ

 ]| ةفصةروس قاعتم هلم نم فاطلالا لاس يلع تش فاشك |! بحاصلوقمهتسادق

 ديعللريمضلاو اًوأف هلوقي قاع نازوميو ان ديعاو اننا لريعضلااوول ثمن مةنئاك ةروسبىأ اهل
 ّْ تبا اكول: ىناثلا هولا فءرظو احكرمصتانل اننانريمضل ان وك لوالا هولا فزو+ ثمح

 1 ةملفوتر هوساانل ارئامل_منما اًرآفو انلزنامل-:هن تك وسل اوأفنيب قرفلاامىرعش

 فشك م ؛ ارناف هلم نمدبعت_بماذهلب تح مككتوهو أي ام را ةمضخةمكح

 لضافا بتكف) باوثلاورحالالزس أ َجدثأ باوملاب ماعئالاو ةهيشلا ةطاماو ةرلا

 انييأر ءازغم ىلعدحأ علطيالو هانعمرهظرال دمةعتل ا ةباهنىفا دةهمامالكدب اوجف(ىدربراملا

 بنتك امعمدوصقملا ليذىفءاندرواف م ارااد_عمبو ملكا تبني تملا ء انة حالا

 0 :صااذهنا ب اوللافاثكللهحرمشفف (ىنازاتفتلاةمالعلا لاهو ) مة ئاخ هدر ىف

 ىلارهلا عوج رول للا دوس و ىضن#ي تايتالايولشم نم قلعت نادهاش قوذلاو هب أملارابتعاب

 لمثمفالعدوبومةس رعلاو هب رمشلا ف ل_تبو هيلع هللا ىلص ىذا ل مو ئشهنمقوبنا

 ةروسااتابتالاوه+_:ءزومتملافةرو-ةفصتناكاذاامأو ة:تحاصنااوةغالءلافنآرقلا
 نادل ءاجو زيممتلا سم أ هيقلعت ثدح ءءافن !ىضتةباسع رلب لئلادوسو ىذةةيالوةفوصوملا
 ةسالال ؛منمتب تئااذاوق فال لءلا ذوجو ىضتةد تي .ةساحلا لهنمت'ااملوق



 فشل

 020025 تتسلل[ ا رظشساْشفسسم ص سس ببضض7س7 تلملللل

 (ميحرلا نجرلاهقا مسب)»
 عطاوق نانا اعاد رهظأو ناوكسفالانا.عأراناذ نارةلارا ونأعلطا ىذلا هتتدملا
 ىنلاو هملعلزتملا لوسرلا ىلعةال_دلاو ناكملا تاذصو نامزلا فاك ءاضأف ناهربلا

 اند بعىلعانل ننام تي رف منك ناو هلكق نسنو هلوقؤود دهدل تلزن ىذلا هيلا نوما

 ماظعلا هلا ىلعو حوعىذريغاس ر ءانآر 0 يحو تانيييدب ؤملا دمت ه4لثمنمةروساّوأف

 رطاخلا (اننب) باوبالا ىف ماكحالا بترو باطلا ىلع بادكححا ا لهشام ماركلا همصصو

 انعام قئاهدلا سؤك ةفال_بةواقننءفثريو اهانرقئاقل اراصئ راه نم فطدقن
 تدتفناذا فئارطلا نورءنمرظاونلا طاقتلا ىفد محي ناكل فتاطللاءانتقاب عنقي ناك ام
 |تانكف نافرفلاروم عنادبو تجارب هلىفتغمظن او نأ ارقلاروس يئارغىلعرظنلا نوع

 ازيا عقوذا ىلايملاراك ىف موعأررغلا صانّدقالتّءثطو ىناعملا يبو ص وغارردلا طافتلال
 انيك ىلاغملاولئاضفنا! باير أراك ا م-د صو ىلاعالاولضافالاراظنا لرتعم ىهذن آ ىلع
 | اسلاو فااختلا عقودقناتيأرذ : " اهيفهل سام تارثال بصنو ةباراهرامذمىف

 نعاواضانتدق نادبملااذهناسرف قبا وسن ماض نا وح رحافتلاو مظاعتلا ىف ةشق ةشقاذملاو

 |كلاااذه ءلؤاسف قفاوامو اديآ ف قاوملا نمفقومىفاو ةةواخ نايذهلاو ٌممدلا ماهس

 |بنكلاقاودروأام ىلعتءاطاو لئاسرلا نممه:ن؛ىرحامىلعترئظ ىلا ادن
 | نعول ة قدس تعنت و مهماقرأداوسن ءركفلانيعتاتك اف لضافالا تاع .ةد ند

 | قنهذلا ويس عقوذا لاوقالا كلت ف لمأتلا نيعب ارظان ت تنكو ماهذا جنان سثارع

 ١ تأ ارذ راسعالارامععاهرردربدعاو ”راكفالا لماناباهدقعل-أ آثدخاف لاكشالا لاء

 أ | تازافراححنالا ئدبأباهوقنت ءاام ”ل-الاناو راتسالا تعترف دقرارسالا نا

 ا | دودةللاراونأ تأ !!نييزح لوزبال ل ءآتلا ت 7-0 نءىههذلازامو لو كسلا طاسف

 اررحأرما ارا ق تحت مغرف نيهاربلاو ياناس اهتدعبدهشو ْئقءلا فان ءت'"ال الدق

 |نعلءأالداد ناوصلا وصنع لازأ الثا هنمامصار مار لاهللاتدبءانفىف مالكلاا

 ١ لامكألا٠ نءهمهف نيءرتفنال نع راصبت-الا,زوقلا هنمالئاس بابلا اذه غففدابتجالا

 1 نوءه,تد_-وف قمقدلا حراعمىلا جورعلا نع هنهذوأشرصتءالو قة.ةكلا روب :

 0 ةوسك تاعجم امسمار ارونقئاقداازومر عضوت و انعم قئاقاازو: كح ىدكلدقا َ

 ىرجامادروم ريرحنلاءلك ىلع ضرعلا سر عمى نوكيل ريردتلا زارطبازرامم دوصقملا |
 | اليذم هركافملارام_ءرابتخالادعب اودافأامو هرظان ارا عذضمىفدارطااد_نء ءل>الا ند

 انو دوصقملا قة هناف دوما دههلا ىلءالكو م رصاقلا نهذو رئاغلا ارطا لنا ىفىل نسا
 ةرمؤ> ءادب ريدم سه هيرغ تاه ماتتخالا م هلع تعدو ماظدنالا لسى هر ردوظتنا

 اراريلا نصهتناهصخىذلا نيطال_داانيطاسأ هامسرةءمو“ نيقاوأناو ةرساكالاهاوفأ لبق
 هيئاكر باكر فرفطظاا دوفو لمج اداطعلعاونأ هلا لاصم ن ءهملع نض اأو ايازملا عسمج
 مايالا صاس نعمل ظااداوساكتو ماسعتالا مامغب مانالا مع هبئانج باج عمرمصةلادوذجو

 | هدالي هلا ةفلخ مالانيطال باهر كلام مرت الالدعالا نااهتاو مظعالا ناطللاوهو

 لظ
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 ىلج الو اهيف ىتقانالو اهب 0 ىكسالءاروزلاةماخالا 0

 لضالاو برعلا لاثمأن ملثمتدملا ةمق بو اهريغو ةجوز نمناثالا هملا نكسام نكسلا

 ةعرافا ا ىمتاهري-غن متنبهلو ىودعلا سنخأن بديز تف تناك يودءلا قو دصلا نأ همذ
 اهاعدف امممش ىديىو دع لردع :راقلاب + ريهلف هنعديز باغفرخ رح .!ءامخ ىف اهتم لإ ازهع نكست تناكو

 نءديز 6 رفه- فتات هش . ىلا هعمىلط" و اهبالالو ةمدشع لكي 0111 شتناكف هّنءواطف

 امتاودحأ ىلءىولي الا اريئاسلبق اقول »أ ىف ةسيرب هتريخ ف هش رظاهمما ةنهاكىلعحي رعذهتهجو

 رثالا فقاو ل تال تااقنههحوفف ارمدنلا تقر عدر :ًارازف العرش قطن ها و

 (ىع ىارلالاق) ىلا كا نءىري-لا ف برضدال_ةمكلذراصف لجالو اذه ىفىل ةقانال

 لجالواذ- هىقىلةفانال » هنلعمّتلق ج-كنرعمامو

 هذ_هاملاقةةثالثلا بسدعصا ادالب قدصسم طئاح ف ىأرهن الاقي (ىناسارملا لسميال)
 تقول افران و مداس| ة ثا

 انايلحو اعرداها نس لال 3-0 ةابحم ىسفن ىف ءام 6 قرد

 انآ ىرولا قانعأبرمشن ءتتكام» مغ يس حر كامو هللاو

 اجا تاداسال قلاب حواو « سئدنمئيدلا اذ_ه هرهطأ ىتح

 اناوب أت ارب كل تفاوادوج 5 تتلمامدءبالدعضرالا' الماو

 تلاقفىدشف ةرع فنك لاةفَة كلاب روريمالاتااقفةأساهنأرذ ذاركحجنتم -(حاخلاّرم (

 ناكل لهلاقف لك ف هنرضح اف ريقءامو ريطفزيسخ من تاك ىرق نم دنع لهلاق كلن اش

 ةحاح الف تااف منلاف غي عاجنم هلع ءله تامة أ ىهانيب وىدبام ىحلصتو ىد.-اصت

 لو ئطواذال جرف لوة:ام ( بعدل لجر لاق) ىمنانذاكشب مصيد أ ىلا
 رقع ىلأ ن نءلي وطئثدد_>-ىف (ىلكلا اىور) ىق:ءفاهمدواهلتقالاةذىنةعسوأىئتلتق

 ىقااذا لاق ةنسلكف نوكت ً”هلمانا فرعأ فدك هللالوءرنبااءلثا اهل لاق هنعهننا ى ذر

 نأ ارظان كناف نب رمسعو ثالث هه تنأاذافدَ متنام:ءإل لكى نادل ةدوسأ ارفاق ناضمرروش

 (ىارغطلانيدلادبز وم) لعأهلاو ىلا هيعاتل ا سعذلا قيدصت

 لءهليهباريصا!ةبقاعف ٠ ثداحنءنا كلا انيمأاربصف

 لدي ديف وس هقلانان ني »اع كيرو:_ص نم نسسا.تالو

 لا حايصلاراقسالاثملع « همالظد هب لمللانأرترلا

 لشض نياق تضشو واذ .« 'امددب رقي رشنلا لالهلا تاو
 لول ءاتملا دمر هدواعت و اان تب فلس يكسو
 ليههفابصلا مشندي رق ٠ الك علقي حورلا نبستالو
 لءلغل_.. وأ ل_لع نيف » هنانعايال ار هرلا فامعيد ف
 ل.فراطتساو سير طقاست «امدعب نيحانملا ص دوصقم شانإ رو

 لوذ هروثعي ملام قروف 5 هزاشنسلسلان غلا فنا سيوو

 لوم ةباهذلا دعب ن و 5 ةماقتساعوجرلا دعبنم منو



 ةندع

 ءاطعنب لصاوو ماظل اميهاربا وفالعلا ليذهلاوبأو ظ- اهلا مهئامءأو ةلزتعملا ريهاشم

 فرءيودادزملابقلملاىسيءىمومونأو ىلسلادابعنير هعمورقعملا نير مشيو طباح نيدجسأو

 ذاتساو طامللاو رع فأن نساونأو ىطوذلا ارعنيماشهو سرشأ نب ةمامثو ةلزتعملا بهارب

 ءال اره مالا دبع رشا وب هنياوالو أ ىرعشالا نسحلا ينأ مشل ذات ا ىلا. ملا ىلع :وبأو ىعكلا

 ىىلاغلاو ةلزتعم ةمفنلا ىف تاغااو : ةرعاشأ ةمعفاشا بلاغ و لازتعالا بهذ سور مه

 7 ليفت ابحاصلا مساسقلاوب و ةرتكم الغول بوش لب انا ىف ااغلاو ةيردق ةمكلاملا

ف ىغنيب رطملا ضعنا(ىح) ىهتنافاريسااو ىوحتلاءا ارفلاو ”ىرش لاو داسع
 ةعا 

 ىسغملا مهقيملو ىغملا ذهل ءايقتاههمالغا لاه هيرطأ الف م اعالا نمءا ىهالا ضعب دنع

 لص دقوا "اع ىنغملا دج ىنابقلاواملجهتسضيفر الغلا تدل ماق ريمال ادل وقدام

رطلاءانثأ فوهو جرخامدعب نغملا ل. ف حورخلاب عج اريمالا م أ وةديرعسلجلا ف
 ناوي 

 تطعأتنأ ااذا ىنُعو رمالاكلذد ع هرضح مانأ دعي ناك الف هقدطت لو ءابقب كال سمأريمالا

ءالا نمتداعسلا ىنتتاف تاياملم ويلا كلذ ىلا ةف هيلع ذاوركناقءابلا مب لمثل داع 1
 ' 

 نيد نيب ةرهشهلن «(ىدفصلا لاقز ىبتناهي هل عأو كلذ همعافريم“ اللة صةاااوككواف

 ىلسهللالوسرلا ف بيصاخدح أ مول حرخ ىراصنالا ماع يلأ نمل ظدوهو ةكئاللالمسغإ

 نيتداهشلاوذو ةدامعزندعسنحلال.ةقو دك الم اهنل_غدق مكيحاص اًذها_بو ه. طعدللا

" 00 نيد اشتق لجو هللعدلل ىلنصذقلا لوس راد توه ىرادتالا تبان نةعارخوهو
 ١

 مل-و هملع هللا ىبص هنن ال اوسراهد رود_- امو هنمع تبدصأ !ثنامعنا !نةدانق وه نيشعلاوذ اودو

 جراولابا,ناكةيدئااوذو اعم هيد لعب ناكىءاز ازائاورع دبع نيد بع وهنيدملاوذ اوذو

 تاريعش اهيلعو ىدثلاك ةجدخت ههديىدح ا تناكون و هرهنلا هوب «ىلتقلا نييدد_ج و مهري ةرابكو

ادبعنب ىلعاو ه-نعهقلا ىشر نيسلا نب ىلوأ كلذ لاقي تاك تانفنل اوذو
 ىلعالا سامع نبهلل

ن .هلاو:أوهو زيغمسلاوذو ريعبلا تائفث همست نءاههمتمتادوسلا» اضعأ
 هدلقت باتل نب م

 تقئارنالام هعهقا ىشر قدك ركب ل تن ءام*أ أىهنيقاطنلات اذو نيفمساب رالاىف

 ىلاارجاهمراسو هيلعهللا ىلص ىنلاو اهوبأجرخ 2 هر هسالاهقاطت
 دااخوههننا فو ةثب دا

حأونأوه ةمامعل او ذو نيصملا نينار ارعوهةك الملا فاسمو د.اولا نبا
 صاعلنيديعسةص

 ةئدملا ىبح تاني( عقجا) ىهتنااهعزن نب تح هدم امت ىشرق ةسلب لهتمادع سبل اذا ناك ةممأنبا

 نم وز مدق.ن امنع !اةف كوز لذخ اي نأ نيم ف. :ك ةشايئربكللكاقف 0

 دئنخرتسلاىتراو باملا قلغأ خ رف اذاف هيلعنياسملانممراو هتيم ماجلا ل ديورغس

 عضمفرفس نم جوز مدي نا تلا ىطسوال تلاقو أيش تءنصام ىتكسا تلاقذ همور أ امو

 ته:صام تااقف كلذ ىلعىفذخأغ هتأم_متوهلتيمطت ل- هللا اجا هنارهسج هانأأو هياث

ددق ناكدرهغسن ”تجوزمدقبناتااَقف ىرغصالتافوأ.: 3
 لوسدقو مدق مثىلطأو ماجلبا لخ

عم-صاو ىففهناساوى :رحىفهريأ لشد مفرتسلا قىربو نامل !قاغيو ىلعلخد_ذ
 ىساىف ه

 ىهوتناةوهشلانمةعاسلا لومتٌكماق ىنكماتلاقفعضا اومةثالث ىف ىتك انف

 *(ىارغطلا)»
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 هيك هسيقن ةققس نإ ءالال_>-و زع اوقر هءوقن مائأ هنا الاالحر نيءمهموق ىءوه

 ىىهتنا ريم ابكت سس أ ىأ« هبت سهأاملعف ذرمدنا كت سهأ هرعاش |الوقو

 © (ةنابالا نركب ينال)

 اورءشامو ماوقأ دوج لانو « ديتاعدقام رعشلا,تءضتا
 رهزلا هبال اودامةلالوُش ه هسصل يسد نزلاكد ولسان

 رردلامظاتهنفو طبخ لإ دلاف اهاككرأ ىمه هن له أن كسل نا

 م(ىدفصلا)و

 ىلاحادعدق دب صقن ىلع ىريغو « الاخ ظل نمل شذ عمت حر تل
 لاوشد ب ىديعلالالهقوطو ه الطاع عصأموصلا رهشك ىف

 1 ه(كام ا انسب اه

 مقلاود_هكلاو نيعلا هنم لمص «* هدضو بدال برو

 مهممسعالاف لملعتلا باطتالو ه ااسمتدرأن اذ دحلاوه

 «(هنعءهللاىذر ىفاشلا)«

 قلعتءامسلا الذ أ موعنب * ىنند وأ ىغل ا لمحلانأول

 قرفن :ىأاناهرتةمنادض <« ىنغلا مرحاخل ا قزر نم 1

 قدصق ضاغذ هب رشلءام 9 نأ امو هر-خْنأ تعءعساذأف

 ىةكهيديفقروأفدوع 5 هفك قاد اظوظمناوا

 ىمسرملاربش ارشر وه ودل .ثرل !مانأ ىلا اشف سو دبي لازمءال !بهذملز ار و (ىدقصلالاق)

 نآ 0 ىثشر ال | ةنام لا هل امشي لاؤسو ديدحلا ىفا د.ةمهسنءهللا ىذر ىفاشل اراهظاو

 ىئانكلا ساق ةروه مد. .شرلا ىدينيي هتعقاوو هنع ىلفنق واغلاق مناف عت ىانا لاف

 دشرلا ل ةيلورصمىلادادغبن ءترهفنارقل !قاخ لو ةلاراهطظاف دهشت ةنمفلا ناورمشلاب

 يرخ ارغؤي والجر مدقي قيد نومأل ىو نارىلا كرتوذخأ نب مالا ناكو نآر ةلاقا

 و ىريخ اف لين- نيدج أب لطو اهينتامىت ولا ةذ سلا ىفهمزعى ءوق نا ىلا كلذ ىلا سال 5 :وعدف

 سلجت دةءودادغيىلارضح اف مصنغملا عيوب »يحق ةقرلا فاسو.حمد أ أ يفوت هنا قيرطلا

 مانأةثالثهورظانفامهري_غوداو دين بدعبأ ىذالاو قح نب نرلا بسبع همقو هر ةرطانملا

 ةدمناكو نأ ارقاا قالة و هلزتمىلاراصو لو مث هماع ىب غانا ىلا طاملاب بريضذ هب هاف

 ثدععو تدب و ةءاجباو كلذ ب ةعجلنا ارضع لري لو اره. نبرمشءو ةمناست نإ ميسا ىفةدكم

 كلا نهءدتال لمن - نيد_.اللافو ةنهان هرهظأام .ريظاف قئاولا لوو مصتعملا تام يد

 قثاولاتامىت> اهريغىلا الو ةالصىلا حرذالدجبأ مامالا ىتحاق هذان أ ادلب نكست الو ادعأ

 رهش لكى هداووهلها ىلءىرحأو هقرغفهل.ةيلفالا مهل قلطأو هءزأو هرمضحاف لكوتملا لوو

 ىلا يكو ةنسسلا ترهظ لكؤتملا مانأ فو لكو لات امن ا ىلا ةيراج مهيلعلزت لو فال [ةمب رأ
 ىعأاولازيلو ةئساا سليف ماكو مهرصصدو اهلهأ طسوةنسأارا اهئاوةنهلا عفر قا الا

 نمو مىئمةعدب رثك أةيمالسالا هللا هذه ىف نكمملوا يديفتلكو ملا مانأ ىلاءاغو ةوقيف ةلزتعملا



 نفل
 ك9 س77 ل ل ب ببحر

 يعاد سلاف حج ورلا لاق هنا نع هنا ىضر بلاط ى أن ب ىلعنينمؤملاريمأ ن ءلقنو هسدنك

 حورلان ع (نيملكتملا ضعي لس) اذه نمنح الات ًارامو ىد_فصا١لاه ظفللا ف

 ناسنالا سفتاذاذ فس لئاسا!هللاقذ سةالاودسماااو مرااوغ را لاق ةنلاو

 هتاوانل ساطعلاك( ب اودالرثنلاراكمض سلهلا بلةنافدسور بر طرششاذاو ةمقن تحرش

 فرحأ ةءستاو رتل بو هند لك نادل ئاضأ لاقي هننآىفامحرخ أن الف

 تنكنينمؤملاريمأ ايلا ةةهيداوج نعارفعج لاس( د.شرلا نا ىكح) باسالا عاونأ عمت ىتلا
 اههعمنص هرظذالام._ملع تموانتو ىناسكما امهو ناس راسى دنعو |ممطّصم ةيضاملا ةلمالا ىف

 تن نود اماه بيمن اتو تعلق ذل كلا اعديت د كملاتدخ ةندم .رخالاو ة.كمامهادحا و

 هللا ىلىبنلانعرع نبا نع مفان نع تئدح ىنال هيوحأ نأ ةيئدملا تلاقفهماع تدع ة ةكملا

 + ممن عن دجال هب قجأان أةيكملا تلاقذهلىهن ةّسسماضر أ امحأن ملا هناا هيلع

 ديصلاامتاهراثأن اديصلا سل لاق هنا ملسو هيلع هللا لص" ىنلان ءسامعْنبان ءةمر كءنع

 ام .هال اوموامع رج لاتذايهنعوات لاك و هرهظ ىلع قطا قدام ثرلا ك هضف ه_ هنو 9

 ةحزامملا ةفايزدلا تاذاعتماام(بارعالا ضعبل ل.ةزه.!!امواجو نيم امؤملا اريمأ ا كمكح

 ريرع لوق بارضالار أ ةظفا“ ىحم ىلعتالامنبنيدلا لاح زيشلا (ددنأ) ب .ةرلاةسغو بسلا
 داد_ءبالا مسمتدعصحأإل مهبتدربدق لامعفىرئا دام

 ا لواسرالول « ةتامث اوداز وأن نامئاوناك
 ( ىلساولارقصلا فأن بال)ن و ديب وأ ف اأةنامىلا هانلسر أو ىلاعت هلوق (لس!اًذهنمو)

 قيرعتلانميرضهيرت»إ « قوا_# نم هوح رت قرر

 قس.ةمقلاال زاميلالاق» هق اردغستساو ىل اناهانأو

 1 5 ًاسثسدلب ا لهفنم ىضرأ تسل

 انال لوقت أ اولا ة الاب مكيلع ماسلا لاقفني 5 أيوب زاتجالاؤسلا ضعبتا (لاقب)
 ىأرر ددءابؤرلااولاةذةبورلاوانؤرلا نيب ةب رعلا لهأ(قرفدق) ةرتكي ويد ك لاقءالخع
 هلوق ف ب. طااانأ اوطلغو نيعلا تأرر ده مان ورلاوللا

 ضهغلاا نءنو.علاىف ىلح اكابورو 5 ىضعال ل ىذلا لضفااو لدالا ىضم

 «(تعلانبا)»
 عفان ني_.هيللا بهذ كسلع ٠ علاطوهىذلا مهلا ىرأ تسلا
 عماج ضرالا فس لذا انهمصف * اهظلو ىلغل ىنذالا ىف ق داي ىسع

 ساجموتاذدي نم قدماونأ ان لاق سنالاو سدانلا ٍباّكىف (ىفا.ملا حرفا اوبأ ىح)
 ةمحاندح أ ىلا اوءامق ىلا اوقمقعلا ىلا اني ورنا ىف كلل -» ىد-اانأايهلاول اقف هن هباصصأ :ءاسذا

 اولا ةذ ىلزنم نمح ربأ تناوءاعب رالا مون موءللاةفبدطى 01 .وباذهن اف“ ادهكار رونق
 دقو ءاعهللاتا ولام ىبأو ايلات قم نب سن زول ه_.فدإ ومو دوهوماعبرالا موب نمو :ركنامو

 دعب لجأ لا ةفبا زال موس وهيلعمقنا ىف صدقا لوسر <: ةرمصن موناولاقف توما همقثلا

 رائخاوىلاعتهلوذ(ضفاذلا عزنعضازمنم) ىهتن ارخيانملا يول ةاا تغلب وراصبالا تغازام



 لوقتث ,-برعلا بسنأتنأر مار لح

 ليدس لكي ىلمل ىلل ع » ام *كفاهركذ ىسنالديرأ

 اوةتثمح برعل ارفنأ تنأوريثك ل اقف
 اوةقو سانلا ىلا انآموأ نحغ ناو هه 1:ةلخ نوري سيانرسسن ا سانلا ىرت

 ىناثلا قرسقدزر لاو لوالا قرساريثك ناك لم+ناّسملاو
 «(ىدرعسالاروتلا) +

 اديدوتلاهدخىديافىوهأ « نم حجر طشلابت د ,ءالذا تيمعأ

 ادو_ه<2 ىئناامل هبعاطقش ه هضرأبرضيركفلا طر لاذع

 د ا *« اَض رعم لانهمد_ثنأ تّمفطو

 ادول_- و ا اهارتاموأ « اديد_-نةلخاخ نهار

 «(سقالقنبا) «

 بلطالب أبنا ثمغلاةداعن ما# هيت دعو مدنا كمضنقأال

 ندالا + ةرن ىثش انا ااغإو 5 ةمئانرغ ىنعك هاج نومع

 م

 ريبعرش: كسار |١ مثاجرأ 5 نمتحعثو تقرشأ ةسثلا اذاو

 دورهم اامصااليذن ءعوفرد * علا هثي د نب !ابوصالا امضه لس

 «(هدامنبا)« ا

 ادرب امل ىلع ىلءااهم ىةس ا ا ىل مل نمىنامأ

 ادغرانمز امان عدةفالاو 52 1 نسحأ نكن اةحن كن نا ىم

 «(فادىالا»

 دامحلا َن نوم ىلعىلاسخ او » ىداعالا لّدقتاسطلا بيطأ

 داش الك أب بييحو # تدب دلع ول ىأن لوسرو

 (فرمش نيد لاق رداسملا داك اوان ولا نساأ ًاوءامق ةرلا نيعأ اقف نت امقاشعلا ضعبا(لمق)
 لاح' الة مرق لاحروناسرفو لاحم لج و لاصمب رح جر طشا حد مفىاوريسقلا

 ناسنالا لرتتو ركساا|بالم_تا بالا باستو اركهتئازرعت لامي ادوع ه ةيسعل ريس

 امه نوكبآل تح وللا فرمشأ نم كولعملاساجم قدناهناالا داجأو أءاسأ دارأامو
 ةءطقلا تبقا همخاساو ةعقرلا» نام مان تقئاا اعرف 0 ةعقرلاردقالا ةعقب برقأ ىف

 هنود ةنامنعءاهارب ةئفلارفظ» ىجاللسماو جارت ىلوهبيرغو ىلوصأ بها
 قال ردااددش رظنلا دمج هعين هعامسو ةعمجةءاود هنود ءههايسو هليصخ

 ا سوس (هوق) ىدوؤدا ىل.:هديو ىلع هتركنو لغته لمع رذاالو

 تسل ةناحوررهاوج سوفا (نيقفلا ضعبلاق) ريتخم ىوعلافالا بابن نماذنه زكا

 قاعتاواهذع 'ةلصفتمالو هب "ل هدمالو هنءةدراخالو نديلا ”ل_خادالو ةباودجالو مس

 ضءن فىلارغل اد ءاحوبأ هيلا ب هذلوقلا اذهو قوشعملاقشاعلا ةقالع همشي دا الاب

 : كة 0
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 1 سسساساساسسسساسا سس

 سشوققنلا هبت ءاسام ىلع لراهملا ف ةريصل وءعوهلعةراتو كةراترد_ةلاوءاضقلاكش :وقنلا نم

 عمهم مخر هقو ةيلغلا ىلع لدن فيكو قا ف مكحع فر ءرطن نس هد:ءناك اذاهنك

 ىبتناةرعاشالا ب هدموهاذهو صوصفا | هه .كحامدذعفوقولا

 .*(ل.ض)#

 لس لكي ىل ىللثت ه امن 'اكفاه رك ذ ىمن الدير أ

 ١ (نسحأو تاواولا ماسقآقارولا حارسلا عهمدق)

 افرصناو هسفواونارعراص دق « هيترعس ا ىناار_عىرأىلام
 اةسالاودهسل اهنمتسفااق اهل « اطلغ هته ةحاح نعمانو

 افرعامع افيرعت كدب زأخ ه هءت معد -قوروعب ريصسملاو

 افرطت تأامفطءوآو تنأولو * تفطعام هةاوزلء اواو كلتو

 افاح نا بام امسق اهب نأ « ولورست/لاحواو تدغولو

 املأىذلل انال_خ هنرثكحو «٠ فسأىوسترجا برواووأ
 اذاتةقرفنمادغعجواووأ « اهعم أ ارخدجأإ عمواووأ
 ىكوللا ىفاذ_هوراش ئوكي « ادغوومثدقا مياغدصتءلو

 افلا اذل_.قتناكو ىطسوالاد « اهتركذاواواه_هطر هلئاو

 3 رطشلاددعتو_ طيضاد-او تن ىراصنالا ىدعاسل ا( مها رباني دمحت)

 امردوذدمزدعط ههاواه + هتلمع ثرطشفمعذت تمرنا

 «(مهضعبل)»
 ني:ثاقثداوملانم:تناف « اهستحاوبةاوءالريصت
 نيتحارلاىدحا توملاناك, ه انانملابوأ ناك رت

 700 م( نيديعسنافعدأل)»
 اننثوت موب ىلا شدعأ الو » اعمتن وانس أ لي كل ق تمال

 انيثاو فنأ انينهللا مغربو « هل_هانو ىوهنامل سعت نكل
 انينغب سدلامان سهأ نم لاحو « انشمن#راردق اذا تح

 انحامق تساوارضنامدعب نم هه اليذ ةناب_قك اعنجانتم
 اًنقودئاضيأ الو تامملانم ٠ ىمشقوذأالزمع ةفرطلثمف

 1 «(ىرقملتلابالإ»
 ءادومااةمالا ىمتاجاع * ايصلا نءز ىضقن امو فيكس شان

 ءاضربهبلا فرط ىلبلنم + اجدلا لعج ىذلاو_ ناعنال

 ماسي اهنوكىلقرسام هي. ىغصصداجملا موناجن اول
 ء(ءامعخ ويشلا يشنيدلا فرش)

 لاطىوس ىادلاامو ىيمدباحأ * دةاف تعول نماملا ىعدتثإ
 لعنم ناسنالا قاخىل لاذ *. هعربست ف ىندع ناسنا تيناع

 دي حش 2 يس 3 - كح
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 اهذو-وكاهدقنو رعواؤوأ » هلئهمالدبز فركوشل
 ءاعسال ا قشرأ ار عنا مءزب ظل !ناكوراد.ثال اهذهذا اريادهي(ىدغفلا نيذلا حال لاف)

 تداقااؤاولا ةمهقازلا كاذب هدو مولاقملا مسالا يوسي ناكو هسلسأ ًاواهفرط ا واهخأو |

 1 مسالا اهتسعست ىف ادام م الك ووله«ةاسلافاهيلاةراشاالو الع ]مادد_.ذالوهسنج نم

 1 الوتةموأابورضمة.- .دالا مولغلا ىلا سال ةلوادنملا ةلئمالاراك قع هناهامساعروكذملا

 ١ قناضمر عقو مهاوق (برغلالاشمأ نمهئ) رؤظأ ناكل عالطا ىندأ هلنم ىلع بجحالاك

 ٍ ىلءند_<لوقةكاذادهشيز فاطغلاواوبالاركذ الفني رشةلاز واج ةناكوديربتاواولا

 ْ ماسي دوصنمنبا
 اعلطذقدعلالال_مىت'اك 0 اهشىل عواد شرهللابرقدق

 اعقوذقتاواولا فره ناف * ه-تعالاوشف كوواذف
 نب « رشعو ىف أنأو ن نب رشءود> أه-:فتولوق اوه ممناههدا ف نينالا ف رهشلا عق ةو مهل اوقاذكو

 ىبمن انيمكلانملاوشحزخ نينالا ىف ئاضمر عقواذا ماوعلا لاثما ىو هم نينالا نوكمف |

 «(ىتتملا بيطلاونأ)#
 قاثاال_هلاىهؤلراوه ناعصشلا ةعام لبق ىأ ارا

 ناكملكءاملعلا نمتغعلب « هرم سفنل اتحا امهاذاف
 تارقالا نعت لبق أر « هنارقاىفا!نةطاعزلو
 / تاننالا نفرح قدأ 5 ميضفدأ ناكل لوقنل الو

 ا وهاذ_هةمهنلا ىهودلا عيبىدادالاو ةخراطاوهىلادملا عجبىدبالا (ىدقصلالاف) |

 |دسلا عسف ىدالالا اولمعسافاموعضو ل_ضأنعدغللا,ءاناعلا ماوعاموج رخأدقو ميمعلا
 اناو نط ىهو ةعركلاىدانالا ليقب كولش اة مح اضل بكي ساشل ارثك اىرنو ةحراشلا |

 لاقفموملات آف ,كسأدقو (تارغالا ٌض ُةبالمق) ىبتناةمم ركلا ىديالاباوصلا
 (ىدفملالاق) ظارضلاو لاغسا|نامطزالا دو حاكم لاو لك الا ناشطالا نم بهذ |

 سلجت ىفايئات خرطشلا بعلي وهو ىهعلا ماظالا بر هياصطم ةنال' !.قتشمدية صرغتأدو |
 ا هبيلغتءانطالا سيئر ناس نب دإ] نيمأ مشا مهبحا هت أواهل واونيدلا س.بحاضصأا ْ

 هما دقر نيثءقر ىلعا .ئامت بغلد هنا هّمعىل كو لمتفااب تانءاش برمذ تح هب رعشب لو ارب دسم |
 هللوةبو تسدلا طسو ىفهعدن ن> اصلا ناكو ثالثا! قباغيو ازنشاح ايف بءلي عقر |

 ىلوصلا ىف طلغي ممنمريثكح (ساّلا) اهاربةناك ايهجاهدرسسفكعرغ عطقو كهطقانل دع :
 لما برشامل جرطش || عضاو هنام غرو بتاكلا نيك لوم نب ىحينبد تركب وأودو

 لوك بابنبريشدرانا (ىدفصلالاكز ىدنهلار ةادن ةدضةعضاونا ءصااو ةيقدي ا

 هعقرلا بترفاهلهًأ وادا الهم هلع جري شور لب كالو دزنلا عضوذف ةريخالا سرفل ا'لولم|
 لم مصوصقلاو رهشلا مايا داعب ةعطق نيثالث كك زاهملاو ةملل اروهشدد_هباش رش ء تا

 اهنمنيهسو ةزامشلا ب كاو كل ادذهاهتو طقن !!واهءاز و دوناهئاقن ل كش تن ميمرو لالالا
 بعاللا هيىآن ام لعخو هتسلا هلباقي وراؤالاؤ و.ااهلبات وجبلاو كلا هلباقي و سششلا ةعيس |

 سم
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 | نالسو هيلعهقا ىل-ضربخلاف ا اودع قولا بهذاذافف ولنا لجال اوصءيزامغا ىلاغلا ىف
 00 لالا قرشا لاصكلا نع هناعنع ناين سهل جا اسهمص

 امام مد_ةناكن سس بني طن رلل ل هبا هلبص اول ناىل ارهظىذلاو همدع هلأ ف في لول هرب دق

 لونة, لئاسيلا اوبلابا وج هتعاضشل ى أم رك الاملاعدب ز نكي لول لوةناطب رلا عطقل لمعت تاضرأ

 سلو طدرلا كلذ تن :أءاوةنق مارك الا مدعو معلم دعب طدرف مركح, ا كما ذاهنا

 [|| كلذكو ثيدحلا كالدكو بسانع سبل كلذ نال ماركالا مدعو معلا عد ءنيإطب رثناًلدوصتم

 هللا ىلضءتن|لوسر عطف هلا فوةعمم ءامصع مع طسرب ناس انلا ىلعبااغلا ناك ادن الا

 اياكراصئالاتاماهوالا ىلع تلاغل اكاد هصفنإ للا فص لول لاهو طب رلا ' الذل سو هملع

 دفنالا مث ئمااذبب بتكيام مهولا لوقمف عملا هببتكيهريسغ عمادا دمرحل اذامالقأتراصأذا

 ىععز زوع و هباساهالاعي دقاشدلا#  همالكى عنا تدفناملافو طب هرلا اذهىلاعتهللا عطقف

 ميهارب امانأى لا ناسئالادودو لأ نمامناف ةقيقحو هول وتالا اهريغب قلعت ندعوا قلعتي

 مو هيلعملنا ىلصىنلا ةثعب نامز ىلا كل :دعباسفو ةيانايدلا ا قرت

 ىلا هيسنلابامازاحتوهو نامل قعملاب از هرع ىهست ةمارقل اموبىلاكلذدعبن مو "هل مكم 1و

 ةينسفلا لامر او ةلودلكل وأ ألا ةيذفلابنبازوع ىم-تاهرخ ؟ىلاو ةءاش ىعست هلم لك لأ

 ةيافكف اجو وسا مفاسندلا تطاخضمل ةلاسو ق ىزعملا ل ارق لمت اه إو صمت لك ىلا

 ليل ت فق نو دج-نيا ىلا بنا مالغ شعت تنك (ىدادغبلا ماسبب ىلعلاق) ىسمناةينافاروع

 تقتاقفانههىلاكب املا و ىلاخ هشتاق تلم ب ٍدَوَعع قده ف د_ءاعبدال تقوددنع

 تلقفتان .الاهدهْلا ذذا ين ٍذرضف ىالغتساىف 0 دلال اوال

 باذكرداه نب مهاص» « دعوم مالظلا عمت مءسد قلو

 ىناهذ ناوأ تلعدقءادوبس ه« ميدعمىدرطلا ارهظ ىلعاذاف

 2 باد ىلإ تند ةيابد م انرقعاويف ن+ركرايإل

 *«(رخا)#

 قلثالن اتذفن هملعاهسأ « هدغل ىف لّدق تممهدَقأو

 *(ىتترلا دبعسوب لاق«
 . ل ئمر ٍءاشاضرلا ن ودام مركو يا ارعاش وثالث ىطعي نا قدا ىفأ

 لولا فلق دنا ميس قبضو : « ةدي لهو اوبار_ع اوتثاسن اك
 ا ة(ىردنكسالا سقالقنب )+

 أ لءاسمراذعىفامالت د ديأو ه لبقملاداص غدصلا واون ترق

 لآدم اتملل تيذبأ ىذلا اذابف * قشاعلك يدا ل بصو نكيلناف

 *(مهضعبل] 2#

 ريصقمنم ظفلل او ىربورع ل نمواولاكهيومعلوغملاريغ

 ريتصب ءاربال نكلظفالاب « . هدم لاقي ديذ نمنونلاك
 «(ىاتلا لاق



 ناو '
  جحبجيييبببحي يحب يهجججججسسسسسسسسسللل2لل22 ستتم بباب

 ق.دعلان كر لاوتبلابرو * قرعتاذب تاصقارلاو امأ لو:
 قوشمىلان ع قاتشمو « !يرهشءوفاوطلاومصزو

 قورعلاىلا ةامحلا مد سدد ٠ ىداؤنف كلىوهلابددقل

 لوي ث.- نيب ردعلا ضعي نم تاق ةعبس ر ىلا نب ره هقرس نم لاف
 براشلةءىف ساكلا امج ىمكا 5 اهبىشمو اهب ىبلق برشأو

 ىراقعلا مس-عوسلا اف تداك 0-0 اهحو ىناظعىفاهاوهبدو

 لوةيث حنا ارح فةسأ ن نمتلقىودنلا اذهذخ أن مخك لاف

 ىسمالث حنماهعواطو » سمشلا باقتءاقبلاعنم
 سر ,ولاكء ار يفص اهب و هرعو #* ةفاصءا ردح اهعواطو

 سفنلافتوملا ماج ىرك «. ام ءامسلا درك ىلعىرمت
 اسناففصي نيءاذهلا ضعب نمهّتمرب ساونوأ هذا دقو ىدفصاا لاق ىىمصالا ىحام ىهتنا

 لوقيث رس ةعرسبا دمص لم
 معقلافرانلا ىشقك * هيسحالىشقف

 ىناعملاءذهنمايرق مطل اولا د(ل اوقأ)

 لغشاهبلغش لكن ءىل صاف *» قلد افمىف ىد ىرجت ا محى ح

 لاففهسشتريغنم ىنعملا اذهب( جاوا نب هللا د معفاو)

 سدنيراشلا ماظعىفاهل 5 ةمادمفالساهافسأت مذ

 «* (دم اولا نيل سلو) «

 لمأ ىلا سي لجأ هناك جشر ىذ مولا هي هم ىلع فو

 ب
 ىبيح فدرل:قوفارص“ #« ىببددنع ميسنلا لثمتنك

 بدطر بوبهل ادذءبضَقي 5 درو: رهزتفاذهاف

 نأولو ىلاعت لوق ('هلّّسم) كمان“ اندر دةتالفئضمواهلاو كمانعهرمسق ةدالفلد ,وط(لدللا)

 ا تا للاهل ت شام 2ع أ ةعمس ةماعن : نم»دعرصلاو مالقأ رم نم ضرالا ىفام

 ىلءوأ نمف:اناكن يتومث ىلع تلخداذا امنا ىلتدعامهقتاهستزفازتلا ضيوفا ندمت نيرا

 ةدعاقل !هذ- هَترَرَقُت ةاذاو رمكعلابو ىأتوبثااو تويث ىننلافتوشو نون يتو.ئاناكنيمفن

 مثلو هيلع هلا لص بذا لقي ."الا ءذهرمطتو كل ذكسيلو تدم: دقمتن ا تالكن وك: نا مزامف

 !داشغاز ذو بأ اودو وللا عم ىطعو فاش هنا ىدتي هصعب هللا فتع لول بءهصديعلا

 ريغ د دخلا ىف هولاقام ىلعا هجم ردك نكع وامالك اهيةدسالر أختي الاامأ ااهوسو ثردحلا ىف

 نا نع ثردحلا قولو روف دءنبا لاك هرك ذاساع جاي الاوثيدحلا نعباوحىل يعظ ىلا

 طررلا قلطا ةغللا لصأ فول ىهاشورسملاا نيدلا سمن لاهو كلذكنوكستالن او طرمشلا قلل

 نبنيدلازع ءزييشلا لاق اياك :ىغال !ىنءملاندرواسغا ثددملاورك ذا فرعلا ف ترهتشاامناو

 سانلاانههاذكو همدع امه ددأ مدع نم مزان الف نابسسهل روك. دقد-اولانىشلا مالسلا دبع



 انندت

 هقرتذم عادولا فورس لثم 5 انلعحي عادولاءاس موءلاو

 «(ليئارسا نبا
 ىلاوعلارعسلا ءدقفطاعم « ىكنوللا ىدصتعر عمأو

 ىل اللانءقيقعلابمسسو 3 سار اذع معسل !ىلءريدي

 «(فيض هيزلزندقو هنأ سما بطاخي ناك نب ةرل)«
 ايلسلاو موقلا لارا ىمذ .ه ةرغاصرغىبوق تببلاةيراب

 ابنطلااهتلظىف بلكلارصيال « ةيدنات اذ ىداحنمةهبل ف
 امثذلا هموثدخ ىلع فلن ىتح ةدح اوريغابيف بلكلا مينيال

 ىثثح ل_ثلاعفأ ىلءنوك.ناروصقملا عجىسايقااذاذاشوهو ىدن ع جةيدنأ هلوهدارأ

 قامة ب وهأوءاوهو ةطءأوءاطعل_ثم:لءذأ ىلعنوك, نادودمملافوءافقاو ائةوءاثاو

 اوناكمهنا نعي سان اوهودان عج ةيدنأ لاف ءادنا هعج ىدنناتثفةبسترأوءاشو و وما

 دهم يشلا ءاكح امانه تاسالا,ت 1 ذ(ىدغصلالاه) ْئشد سدو نولط صب ةيدتالا فنو كح

 د_:عنامقانب نيدلارفنوربثالا نب نيدلا حان عقجا لاق ىرمعلا سانل ادم دهم نبد_ت نبا

 هوادنرزكتو» ارالوهو همك باطو هعءانةوع دينيدلا حان ل_هذلامنط ديول هلو مهضعب

 نيدلارفخلاقف كارأ الى اف بةطاءتن نبأ لوقيو

 اينطا مال ظ ىف باكلارصسال « ةيدنأ ت اذىداجنمتلما ىف

 نيغلانغرو نعرو ناو ماللا مبّالو نع و نونلا,نعلو لءو”لعل تاغل هيذو حرت ةلك(لعل)
 نوكتلعلو(ىدفصا!لاف)لمارخ [ىءاتلااةدايزب تاعلو ةهقملا نيسغلاو ماللاننغلو ةمقملا

 ليده ب ةغل فرح فرح ىتمنوكن اكل مقع نب ةغا فرج فرح
 «(تاوفالز#

 0 مقسلا كربلا ىنقك « مهلصافمفتثقف
 ه4لاقفساوبوأ لخدذادءلولا نب ]مهد فعو دمش رلا سام ترمضح لاق ( ىتمصالا ىكتح)

 دشن اف رجلا ىفولو هللا كإ:اهلاهر هللا ىفولو نينمرملاريمأ ال اعف ص اونانأ ران دعت ثدحأام

 متألوىليلنعتمت ه مكح نم سفنل ا قوق
 حرخواهذخاف علخرشعو مهردفال  ةريشعهطعآ مال_غابتنسحأ لا ةفاهرخآ ىلع ا ىتح
 ىرعش ريس .ك "ىلا هنب نسحلا ىلا دعس انأاب تملأ دماولا نبل مىللاه هدنعنمانجرخالف

 ئنىأو تاقفءرخ [ىلا مهلصاف مفتش ةةهلوق لاق قرس نعم ”ىأو تاقاعلخيوالام هبذخأو
 تلقلاةفتاق

 سهدلا نقلا صعد ىلع ضق ىلع ٠ ر_ةىلءلبل اهءرفىفءاّرغ
 سفنلا ةقرنم ةجاسدقرأ ه اتعب واسافنأك ىلا نمك ذأ

 سرسللاو تمدلا يف اهللق اهلقو ترطخاذا اهاحاشو ىبلق نك

 سكس ءاضعأ ىف ةمالسلاىرج « اهةماو باقىف اهتم ىرحت

 ثمح عسر ىلا نب رع نم ىلتاقف د نم هتقرسفلا لعأ ال لا ةف ىنعملا اذه تقرس نممتلتف
 َظ حج



 نالاذ

 لدنم اريمضأ اورورممل اورام فريعضلا ع نم لحام هودين فل فوه ميثدئاز ناكءاقبلاوأ ١

 لبوه هرب دة:ىلا اتعاالا ذه ىلعفرمعملا يفرتتسيب الة دل ازلا ناكل قو ناكب الصمناكر دما

 ل.ةوراص عع ل.ةوام>رارو هْءهَنناناكوهلوقكى هلو ةدْنا از ثدبل لمقو لص فراظلان وكم

 ان هناا ةماتكل
 «(لطخال ال أو ردل اهتلاه تب ىيحأ لاقي)»

 راذلا ىلءىونموفالاولا# « مهلك فايضالا متسااذاموت
 زايقعالا 20 5 مموج اهجرف تضف

 ا قلامهمأن ا(اهتنف)ة أمال 00 0 هلملق ران مهلنا(اهينانأو) جينتسيف مهلك ْ ىضري تح امش فضل !اوطوز) من !(اهاوأ) تي اعم ىلعهرخآ ىلا موقهلوق اوقنَمْماىدفطلا لاق
 1 ممم انعم وهن ىق> مهر وها ة زم اهم نع ىل تكمن !(اههباروإ)اهريسغمداخم 5 سلف مهمدخت

 |توبطاخعممن 0111110 00 دهن اى اهني نه ثدح مهمالنوقاعممنا(اهسماشو)
 مهدقاومدنغنولو مهنا (اوهباسو) امم تاغتلالا ن ماركا ىكست ىىلاةطاخناهذغمهمأ |

 ْ | معالدمدتر نالع انمجممنا( (اهناثأو) رانذلا ىلا ىوقاها اول ون روان ىلع ىلوباهلاولاف مهنا
 !| نم“ :رم دهمزاتع نوملأتيال مالمسمت ادق( اهعسانوز دعملان م ىلا س 1 !نوءمس نوظة مآ سم ا

 1 الذم دتورادقمالا مهل لومالت ا مهتدلاو مازل (اهرشاعو) رانلا ىلععقواذا لوملا حار :

 | نمةقشهراملأكاذادحتت هد لويااناتالا بلطي تءةو لك انمالاو هلة جالا تقول
 |١ ئفطنب نا" !ىلعاهعمنوةفشيةباعىلا للا ف مهطار ذا(اد هرم يداحو) ل وبلا ساصحا |

 ْ' كلوأو انف دب عيممنال برعال سوح اةوادعل ولا اذوب دك أت (اعرم ةعرفلاو) راقلا هب

 او رعي ولالا ضعي ةمدسخ ف ناكءامطإلا ضءنن ا( كج )ىهتنادتطادك ًاتفاهاعن وأ و

 : تكن كازيهلع رولا ىلا نا ياتي فهن سار ا هعم: نكلو

 1 ىلءالا تعقوامل ةقاصب تيهرول جنا .راهبلاةري ادكة تاس فودعلا عماظانافدعبامأ هيا ٠

 كتداعس عيدا كلف مظعنارع قد _.علا قيل تس نيتطينوأ ةض.نك الا نكست لف لافمق
 || ةرئادلا ارطق ع نمايمهللارضتحا نيس !.ضايدناك ميلوق (اذهن مسي رقو) جازملا ل دتعماب
 ْ مشلل)» مقلم طخ ىلع يفرج او ةمئاق هي باز ىلعْك لا ىئضيفا صال ارذخاودد عل اًةياهنو

 مدغيلو ل لس را ايهتذا دا ةياعاملا ظفارللا سائلا .بنينيدلا عف

 نسا ههبش نم ماولوخام ني>ان «* رضمن هراتخلا ِهبْشَن ةسملل

 قلشمللاو نانسى أو بئاسو « مثق قطصملام ءنباورفعك

 »«(داحأو ىناوريقلا نبا)و
 عكر و ىك اذملاقوف دس سوف « ىينلا ةموك ا ومع ساني ىريسأو

 عشعشملا قبخرلا هيدي دوف ىرحج « اع اك نانولانا اوشن لك يلع

 عالة مقانأ مس ميديابلاخت « اهط ايبسب ةدوق_عماهئ اكش
 «(ىلاج رالاز#

 هقصتلم عبجلا فورح ل ثم « انعمجترادلا واعيجاك

, 



 تسرد نإ لب رطب اند ونونأ ىدفتضلا لاف مالا عملا ىلع ضعلاتنلا

 ْن ماقملاناهنتم .وهقملاتاناهكل ف هاذمواهع اريدضاةمهلؤهز لئأظ عم هريغلةرامعلا

 رظنل |نعمأولرعث الائاوؤس اخ ةتفاثلر ىذا امونلا هلوخآ اامَويَو الا لاف هنالمانأ عبس

 اعبرو ارحانرفصو رمتؤملا مرحلا ىهسن تناك( رخل ) متن ارهظي ناك اج راذه فركذااو
 الا رود رلاةرخ الا ىذا ونينحلا ىلؤالا ىداهت وانا وضيفاثل اع روان او لوالا
 اكربةحلااذواعاوهةد تلا اذو >.غاوالاوْثو اةتافتاضمرو لذاعلا نامعشو

 م مضعبل)

 تافييلا دالا درؤم + تيح نع متيم ندانثو

 برو !ناثغدكرذامز + هس لذاعلا مول

 ذ( مية دج نيدلاربخإ) ه
 مرضتملااهسسؤاوانشنام ٠ "تدقوأدق ةىنلادانث انغاكو
 ملكي نب رضاعلا عاقل 35 أماكفاماقفرحأءادوس

 «(هلو)+

 روت دامزلاانهرجو +٠ ت اددخ دقق انرانامتاك

 روم نهشيزاهقوفنم + :تحب دتخاؤفنمىرج مد
 ه(هلد)»*

 امطغاهق ةوذ نم مخْشلاَو 3 اههلت ف راشلااعاك

 اهينذهل ةكران قوفنض « ااهلمانأ تكمشةمحتز
 ه(ىسدقلا ىمومنن دف نيدلا فرش)»

 بنفلا ةئبانباضتْنباح رزق » هب رورشالو ورم مون وبلا 5

 بءملاولؤل نع مسسأن اهرغبؤ * اهابوطقلاىدنأ ن مساكلا ف دناام

 «(ليكولا نيل فرش)»
 ندآلا طفح ىلاوملا طسدتعق ىمستندخ ىهسو نظن او

 دس رالركذ دنا( كح )اهو فس قو كاهجو ف كضناهتنسنأ املا نملوق(نسحأ امو) |
 ساونىبأل وق

 محرلا فب شلارامذق * تردعا قلاركيلا ىتساف

 وهودبزلا لثم نايل تاك اد تناك ذا نانا مهدد لاقفءانعمام هرضح نإ لاةف

 ةنفلن هناجر اورطخ لاح ر ىعابأ نان نمارس لاقفارمضاس يمصالا ناكو هداراىذلا

 هءلعنوكي نوجززلا فدوقنعلا جرام لو وأم كلان الا فلس رضح اف كلذ نءهولأس اف

 (ةلئتسم) ئهتنا عقتظا م ارظن قدأ ساوناءآن امك لقأملأ ىجيدالالاَقذ نطقلانهسشئث

 ةمان انهناك ةس رعلارارس اف ىراثالان1لاق ادص دهملا ىف ناك م ملكن ف.كىلاعت هلوقا

 نالذيمالسلا هيلع ىشءا ضاصتلاالهئال ةدقان وكن ناو 2 ألو لاخلا ىلع بوصنم امدصو

 لاقو ىبتنا ابصلا لاح ف ىضءامف ناك نمميلكت ف بعالو ادصد ملا ف ناكآلك نال



 (هرافسأ ةرثك فىناجّرالا نيدلا مدان ىضاقلا)
 تهشالا اواهلمخ مهدأ ننام * اسواره لازيام ىلاسللا وخأو
 بعالااناطملا ىدبأ ى ل اوصو * اهب رضلصاوأ رك ىلضرالاو

 «(يفلهف»)
 ناطوالاىلا هتلحرزيءلا « هلحرّناك ىتسىونلاف لآ ٠

 «(نيدلاءالعربمالل) »

 انوسلاماوةلاورممحللا دعقأ « ىتسح ةلاقثلا فدازهفدر
 انوق نابلغي نافيعضو « اماهوماوةااورصخلاض من

 «(ةناينئيدح نيدلا لاجن) ه
 ايلجاهجووايطراماوقر « ديلاو ندغلا لأ دق عيلمو

 او-ق ناياغب نائدعضو « هب رظاناقا ىفربدصلا باغ

 , * (ىلإ ا ىدلا)#

 أ اروساب وقى :وهلا لبق نأك ع ايلق ضمن وقل ف.عضاب

 اوق نايلغي نافعذت * ىداوف كيرطان: برامتال

 ه(ةفاضقنب هللارصنةاضقا ارق ح دع ر ازيا نسما ىلأل وق نسح امو) ©
 رسل! نمزو:كىلامآ فرخ « ىلوارسعماهتبد- قلو
 رقفاادبتدن' هتارصن ءاحاذا « ىغللتقةئاالك ىلا لوقأ

 «(ىنتملاب .طلاوبأ)#
 دراطأو هنوك نع ىندراطت ٠ ام ”اكىلامللاوئثبوسهأ

 00 مظعاذا #* ةدلب لك فئالخلتا ن نمادمحو

 دهاوشاهباعاهم اهلح وميس # ةرغدعل# :رغف ىداعستو

 دئاصقلا هوى وعدأا مهم لف « رعاشرب_غىرأالفلا ىل_-لخ

 دحاو موملا ةلودلا فس نكلو ةريشكف ومسسلاا نا اممعنالف

 ( اوقاهتمةر 16 انااا ريق بدطلا فال تعقو تاني 1 نم)

 ماقمم قاممدنعىلثمل « ىثمو فارج لثمرأ )و

 «(هلوقو) «

 ابلاعث دوسال اهلريصتدسأ « اهدوقيدوسالا اه ئارفدسأ
 (ددن نا ىمدالا لاقو)

 ىلاصول ةعاطق ىوئا!كاذك د« ىونلا عطةىونلاذج ىونالاك

 هتلكالة اثتد.لا اذه ىلع طل بتول

 *(ساونوأ)»
 سماخ ل كرتلا مويهلامودو « اماانواموب دواوباوبانقأ ش

 اذهلئعقأي هلامعانو مانأ ةعرأا ا كلذ نم مهدا سعر "الا لثملا ىف(ريثال نبا لاق)

 ل ك7
00 



 م

 لعءىلععىد.نأرهدلانمأبال « ةفعءاذم عردفنمالاىفهارت
 لمكلا نم هينع مسالو 5 هقرفمو هيد بطلا قيعبال

 هيلعورضح أف ديزه نبا باطن يفو نا هنأمهقو تيبلا اذه عماش دمسرلا نورهنا لاقي

 ريمأ نيف لاف دن سها ر عاش تبدكسصأ لاق لاما كا:ىفد.شرلا هرظنا طف هرمصم ةنولم باث
 فشكو ىتةرافام ىلع عردلا ناو هتبذك أ ام هناوال لات ؤزلسا ن ءالاىفدا رتهلوق ف لاف نيممؤملا

 لسم ىلا دفالا ةسخود. م ىلار ان دفا نيه لمع دشرلا هاف عرد هملعا دف ه هبات

 بلا ارهاظ كل ذدعب ىؤر ا ىرع قانىئته ىعأو بطلا ىت :ءنملاف تبل جعمامل هنا لاقي و و

 بح مرح -نيب و ىيبهقلا لوي ناكو و هنامز قسانلا رطعا ناك هنا لاقي والصتكمالو ا

 ىّمنا ىلا ءامشالا |

 «(ديغلا نآرقلاهءلعلةشاامنا) « ش لقشا امنا هلوق

 تاما + تآاثلا .تآانلا تاآاملا تافلالا فورمللا تاماكلا جلا نآرقلا هلع
 اند انا 1544 || 0 7,111 1

 تاننسلا تآازلا تآارلا تالاذلا تالادلا تآاملا تااحلا

 641 461 00 0 تا انما ١14

 تانيغلا تانبعلا تالا 7 تالاطلا (تاذاكلا  'تاداصلا تانشلا

 نمكلذ درب رد عش

 رر#رغهنافهعذضوه

 ,؛2؟ظ 14 | دانا م ٠66١| ااك8غ 5011

 تاواولا تانوئلا تاما تاماللا تافاكلا تافاقلا تآافلا
 02 ليش نك 1 نك كلل "0
 ىنهتلا تااملا تآاهلا

 (ىنتملابطااينأل وقتاصاختلا نسا#نم) 5 "0
 قلمفردصىءاعهلا ىنأنءاانق » 2 انمفنيبلاو مهعّدون

0 
 دودخ الكف ىدلاعانقتقلا « !تاقمدهسلاءتاك هلو
 دوادهحو نمانسىاءنقاالوأ « اهتلظحاومأىتةرغيداك دق

 ه (مهضعبلو)*
 اهدوقتزوع اهجزتمانف « اهنتاكف امصلا عراهبانتت

 اهدودم قست ددامةندواب » ترعف: ىتحدادغ تدرباق

 اهدوربلامشلا هبرلا نمادانا« هلهأو قارعلا قس تضقالف
 اهدوُبتاو هتتادسعدودب « !مناك ا .هسفرطلا توفت ترخ

 «(مهشعبلو)»
 ىدنلا» نءزيزعلاك لما عجرب وأ « ىوهلا نعل داذلا فلكلا عجربال

 *(مهشعبلو)»
 رهاظللو هسكاملاو * ىرولاتودىدو ىلدجولاف

 ىخاقلا
55 



 نايضفن

 «(ىرتلا)«
 برغتوىونا!للحهلسدااق *» مدعم هل-لاسك نامزلا اذاو

 «(ىبنتملا بيطل اونأ) ©
 انامآ ندكرنأااناابدحو « انفاش توملاىرتنأءادكب نك

 اهخاست مق أامءاضعناكحسحأ « ىتفاا ىلع لدن قال خأ سفنالو
 5 اءباقلا عج ومىيشتقرافا « امصااىلا تاحرول افولأ تقاخ

 امقال_ةلا جرئالا هرصعىلا * اندود.جروهظىفاي رسام تف

 1 ه(مادختسالاةعيصدبقام)»
 اناضغاوناكن اوءانمعر *« موقضرأبءامسلا لزناذا

 نيما د زخسا عمجي لاشي رصعلا ءارعش ضءبهد_ن أ دقو نبدلا نير ىضاقال (ىدفصالاق)
 وهو ةعبراوهمدخساف

 اهاعرمموهو ىلَعي * تعءلطةلازغَب رو :

 اهاندصمئراضن *« نماك امشاهل تصن

 اهانددق نيعىلا « انرصدقرىل تلاقو

 اهارعو اهتعلطب « اهلك اف نيعلا تاذب
 نيعلا ىرجتو سعشلا نيعع ولطب كةمع لد اف بهذا تاذيةعب رالا تاما د ةمسال | نعم

 ىلاعت هلا اممج وأ قو ماهلاو ةءئاجرةفا أ ثعلا (ددتلالاك) ىنهتنا ءانملا نمةيراملا ||

 : ةدوجو م ىهو ةغلالا كال دب الا اهل امن« ىنعر د ةيالىتاا ىمظعلا ةذللا هبل هدكأ ح ور ىذ لك ىلع :

 نمهنةمطر دق ىلع ؛لد<_سرىمال قئاعالا +-ًااف اهيا راد_:عاهتا هةر دق سفناا ىف
 اولامو ةئاعءامنوك' عماويذ او دز نيذلا بتا م اذ دلا ف بتارملا ف هريشأ تاك كلذاو قلذلا

 ىستنا ظفلةرو هدا نءمولاريخمامنوكعمةرخ الا ىلا
 ه(هق ودع اههاسرأو ةدرو ىلع ا ءرمتك يني د < نيدلا اريع)

 الفطت اهناوأ لق ةناو * ةدروقث ادا نما تةيس

 السق:بااطك كءاااهذ هه تعم كتارذاْك ملي تءمط

 *«(هكول«

 اف ارسماقسلا كاذب هللاه_ءدوأن روذلسا يةسو

 ا وةنابلقي ناقيعضو 3 اًمشءىلق ءانلقم تباع

 «(ىنتملا بطااوبأ)#

 بيطزعلا تش ناكملكو #2 ب. ل4! ىلوئ ما لكو

 م(ةلدز#

 بعنلاريثكذاقرلا ليلق « بئاجفقلا عمتنأو
 بأونباب ةيريلانادو « هتددولدوكناك

 (ىئايبشلاديزعنباحدعد لولا نير ملاف)
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 | ىننلاىزورملاد_همىضاقلاو يناثلا ىلازغلا د ءاسوبأمامالاءاهةفاا نمو هللا هظدملا
 ىبنالقلاءادفااوبأءارقلا نمو ىرديعلانب زرنيئدحنا نمو ىلنحلا ىوغارلا نسا اونأو
 ىجوهوةئاملاّت ضقنا نمرك ذرك ذا اءدارملا امناو ةروك ذملا ةمالا فنيروهثملا نماوناكءالؤه

 اندنسواندسلاه (ةلوه<مةلاسرن+) ى هتنا ل-عأىلاعت هللاو نائبلابهماا راشمروو ثمملاع
 ري ”اس ىلءوانمل عدل الطلاء هللا دل> نوحرلاد_هءنيدلاو ةةيقلاو قالا وصانالومو انخشو

 لاق ىلاءتدقنا جحر عرو حلا صاع. دودو ىلصوملا نيدلا ناهر يشل ا ركذ نامالا لهأ

 الزعم انلرن قد رطلا ءانثأ ىفاك الف مهما دي رن عارم تدبلا نيمآ ةمظعملا كم ىل رص نءانهجو
 نثو ىع سا فطتخاف هلع ىعنبا هلا مهقيسو هِلََما ساَشلاردامتفنامعت انماعح رخو

 لعاو ردقي لف ءدر نو ديري باكر لاو لسا ىلع سان !اردامتف ىلا ىرئالو همعس كرنو هرظمت

 ١ هياذاق راهنلا رخآ ناك الف ميظع رم كلذ نمانل لصف هبل نورظ: مهو امعسحا ار لد كلذ

 ىذلانامعثلا اذهتاةةنأال 0 و هانمشافرافولاو ةنكساا هسلعو

 تانق لوقي مهضءبو نأ تدق موضعي لوي نا | نم موقنيبانأ ًأاداو مي اراك ى نصف هوهأر

 هقلادان ًارقىللافو ىقمدال>رباذاو ىلع 0 ىبع نا تلق لوب مهضءو أ

 ىلءريبك يش ىلاانلصو ىتحانرسف ع رشلااىلا اوريست ا مهيلاو ”ىلاراشاف ةيد#اةبعي رمشلانو

 انانأ ل#تق هن أهملع دن دالوالا لاف هيلعا اوءداودلدساول>لاق هيديزيبانرمدالف ةيطسم

 حرغ:لزنملا اذ هانلزن مارملا هللا تدب دو نانا ىالومادهنل شاح تاق هنولوشي امى ألاف
 لاه ىلاَمم عشلا ممسنأاف هَملَسَمَف هي رضق مهتاجن ماناو لمت5ىلا سانئلاردابفنامءثانلع

 ةيدالف لمقفهي رريغنأب اءزتن مل |ودد وهو هِلَدْغ نطس سيو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمسيل .ساولخ

 ندهن ىلا وأنا ىلا مهناكمن هىلاواج واو ردايف لاق «_:مأ«ىلاهودردوقالو

 ةلاسر( سد" لا حلل ) بتنا لعأ هتناو بهل اهيا كلذ نم سانلا بدعتف نيملاعلا بر هنن دهملاو
 تانايثلاو تا دعملاوتانرصخءلاو تاكل فااوتاد رجا فراس شعل نا اهيف لاقو ىشعلا ىف

 اولاقتو سددلقا ىلعكاذاوكردتساوةياحتملا دادعالا اولاقت ىضانرلا باير أنا تحت انا اومحلاو

 تناك تعجاذاو هةمراكسصأ .ؤ ا" ادئازددعنورمثعلاو ناتئاملا ىشوهركذيلو كلذ هتاف

 هوازاصقان ددعنرناملاوذمد رالاو نانتئاملاو نادةنال اوةداب زريغب نيتئامو نينامتو ةعب رأ

 رخ . الا ل:مءازرس أن ياحتملا نيددعلا نم لكل نيرمشعو نينتاماهتلج تناك تءعجناو هنملقأ

 1 6 ٠
 ءارسو رمثعدحا نمءرحو رمشع فصنورشعو سو عم روف دناها نورمشعلاوناتثالاف

 '؟ 2 0
 هام -« 8 3 2 مز نه . 5 ع .٠ 0 ٠ . . 5 ل

 ةريشعوةفامزمءزجو نيسجو+ نمو نيعيراوةعب بأن مءزج و نيريشعو نينا نم
 ١

 نولاع وةعمبرأو نائئامةددصلا ةطءسنااءا زحالا نمكلذ لجو نب رشعو نئيدثأم نم* وح و
 1 انك نال

نيعيسو دوحا نمءزحو عب رو فصنالا اها سل نوناملاو ةءدرالاو ناتئاملاو
 ةنامنمءحو 

 ١ - .سزوك ءير وي هه 61 0 .٠
 لاثلاادوي روظدتفن و رشعر ناد ثامّ كا دف نيناع و ةعل رأ ونشلام نما و نيعب رأ اونمند او

 ىبهتنا ٍبّري ميلا فةيسع ةمصخ اذا نان وعرب ددعأ ا باحص أو نيددعلا باحت

 ءنمحر
 كى



 هالعناكدق ناعادقلا تنأ 5 ةدمانل اودااداعاامل تاع

 امهف »وهو ةرذق فحم رس ا و ةردمةّدطت هلو مدان ١ هنعهللا ىذر (نينمؤا اريمأ مالكنم)

 لاةفرعاشااهمظندقو ةرذعاا لمدعامدس

 هر ذم ةفطز ل -قنه ناكو « هنر وصل بكم نم تمحت

 هرذق هم ضرالا قريصي « هنروصنس>دءيدغفو
 هرذعلا لم نيذهنيرام « هنونو هبغ ىل_ءودو

 *( رخ ؟لافو)»

 هيدلااّندلا نممهظوظح « مهترطبأمداءانباىرأ

 هنتممهرخأو اوركفاوا دع ”ىمم-هاوأواو رطن لق
 *( رخ !لافو) *

 ملعتاملءاعو تنأو « ةفطن نملهسجو هنت
 || ىلعةمالا» ءذهلث عبي لج وزعهقلان الاقل #و هيلع قنا لهدا لوس نع(ةر رهشأن ع)
 ا ءالعلا ملاكتتدق (لوصالا عماج باص لاق) دوادونأ» اوراهتيداهلددحين ءةقس املك

 |١ ىلءل+١ىلوالاو هبلعمي دما لجو هيهذموهىذلا ماقملاىلاراشا دس -اولكو ليواثلا ف
 3 مالا عام !ناف ءاهتفلاءاضبأ صال و خلا اود حاولا ىلع عمت نمةظفلناف مومعلا

 اًضيأداهزلاو ظاعولاوءار لاو تن ا باصصأو مال ىلو أي مهعامتن ا نافاريثك ناك ناو

 باحأوءا ارقلا اد تحوءا ىهالا ةفمظو لدعلا ثب ,وةسامسلانيناوقو نيدلا ظفحو ريثك

 ا نوع داهنلاو ظاعولاو عرمشلا لوصأ ىه ىلاكين[نالاوز تا وردا هس تنل

 || نمن ذلك ىلا اراشنوكم. نأ صش نكلا امندلا ىفدهزلاو ىودتلا موزل ىلع شلاو 2

 |١ لءني دمت ءاهقثلا نموزبزعلادمعننرع هال ا ىلوأ ن مىلوالا ةناما سآر ىنذ*ثوفا اهذه

 ١ رهن هللاد عنب ملاسو هنعهللا ىخرقيدصلا اركب ىلأن بدت نب مساقلاو هنعهللا ىذررقادلا

 ا رثك نبهللا د عءارقلا نمو مّمقِيط نم مهربغو نب ريسنباو ىرصبلا نسحلاو هنعهتاىشرأل

ل!سأر ىو «نيعباتلا بانو نيعباتلا نم مهريغو ىرهزلا باههش نب انيثدحنان هو
 ! قا ههنا :

 ا نم ئَولْوللا ودهن ارو كب أو ىناشلاءاهقفلان مو نومأملا مالا

 | ءارقاا نمو اضرلا ىبومْنب لع هممامال ا ن هو كلام باص ع نمبهشأو ةفشض-ى أب اعصأ

 أ نمةئلاثلا فو ىنركلا فورعمداهزلا نمو نيعمنيى حين يئدحلا ن مو رطل
 ا ىنملاىواعطلار ةعجوأو ىيفاشلا ب رم ٠ نب سا .علاوبأءاهقشتلا ن هو هتلابر دةةملا مالا ىلوأ

 ءارقاا نمو ىرعشالا نسحلاونأنيملكتملا هو ىتامالاىزارلا ارجو أو ىلنحلا لالج ناو

 نمةعبارلا فو« قاسنلانجرلاديعوب يدان هو دهاج نب ىموءنيدعأز هتجروأ

 || للا ىزرا وذلارك ,ولأو ىيذاشلا نار ةدالادماحوأءاهقفلا ن موهللاب رداّقلا الا ىلوأ

 "| حاضولاوخأ ىسوسرطلا ىضترملا لمثل ىنيدملاهللا دبعوبأو كلاما باعول اديعد وأ و

 | ىسنلا نيك املا نيئّدلا نمو كروفنباو ىنالقايلاركي ونأ ىذاقا نملك لا نمو رعاشلا
 | مالا دوأن نءةسما1نافو» ىروث دااركيونأ داش نمو ىئاجلا نسحلاوبأءارقاا نمو



 اني

 ماعلا نا ولاه ممنافملاعل هنا قل مهاوق ىف هب لو فهلا ةلوا دّملا فيراعتلا ضعن ىلعرداقل ادع
 ناكامو اننا« _لعلوفلا عقو والواناك امه.لوعنلانافكاذك سدلو هبالوعذم عقو انهه

 ضعبلاق) ىسهتنا لي وطت نعول الهدارباو بكل ضءدىفهنء بمحأو امش قاما لوقملاعلا
 داعم فوغ ةشردتهلعاما نلعىدحا الذ نءاهدصبااو سفنلا عبط ن م لظلا(ءاكسملا
 لاشف ىف“ ١1بمطا اوب أ هذخ أف يلا فوذك ةيساساماو

 لظبال'لءلفةقءاذ 5 دجت ن اف سوفنلا ميش نءلظلاو

 ةنوروملارتافدلا اءاقب ىلا سلفملا عوجر عجر نالف(لثم)

 «(ساونوأ)*
 هن نمرعخأ ىذلاامو 0 هبت سلبا ن هتءع

 هكرذل اداوقراصو * ةدصىف مدآ ىل_ءدان

 »(هناسنبا)»

 دّقفدَمذ داق ”رلا بيط يكل أن نمو *« هعسج مّما!لماودتامرغماولص

 دتود_ةو بمهالاءاةطاو نك 5 اههمول بشد ران هنا شدحاي 85

 «(لاخدراذ ءىلع علم (

 طرفا ك سان رينعةطقنك « الاخ تأ رراذعاا مال ىلع

 طقنتماللانآب اولافىتم « ب.عاده ىحاصاتلقف

 « (ئدقصدلا) <

 مرغملا د لهق هتلبقو * أمل كلامخ تمهض

 ىف ىمللاءاذةوالح « انتالاب حرف نمو تفو
 اةمطم هيلطو هلع بضغاسإ هريز هريزو قبنحملا |رباص نب ب دوقعي(نيدلا مو م ىلا تك (

 توقاملا تسانأ ن ةددق 5 ىتريغناف ىظا ىف لأ

 تويكتعلاكةيفدواد سدل #2 نكلكاعن ملك سنلا فرع

 «(همااب وقعيبتكنإ

 :ءالراختلا ناكور « اغلا ي-اص دخل دو ادمن

 ا "هلت لد مر »* اناا هل ىفدزمسلا»اةبو

 «٠ (توقايمعلا علم ف ئيضعبل)
 توقلا عال ناةءورملانم « هيماهتسلابلقتوقاتوقا
 توقايرانلا سمها ىدذفسكو « هنهلت ىشخع الف ىلق تنكس

 امهننب عقووامايأ هعمتثكف ىملان هام الغة . ارعات وزتلاك ىلا باك (ىعمسالاركذ)

 ةهيدبتا (ة:كلذياهريعي ةعساو اءلوقي وهى كلا١ىدانىفخجرخن

 هانالو ل_ةء هلام ازمه 8 ىفلملهلا دعب نم تلعت ىلا

 لب ا ١ وااو عت نحال ةنخ فرغم
 ءاشغت م ل*ن م كاذو « ةعساو تنأ ىنالخانل لاقذ



 اضرهمىلوف4ةاثولا ادق عا ركع فزا از بدم ىلأد

 اضقااامهنس لاح لبذو لمأ *. مه اكو هنءاكو ىت :"اكذ

 ا
 تاعاماندنعئئنوهأو « اهحتوغنا ىملستنت

 هلسرأم هسيلع اهد رف ةقرمع تناكو ة ةامذاسا نمارقو مشلح رىلا يدل - رس (لمق)

 رعشلا اذهاها لا كف بارتاهننكلاةديد- منوع
 باوثاانمليزعللءاجر « | اريزعل لب ديانا تكا

 باروأوهو ءاحذا هنا انيضتناو اقسعدانشقو

 « (مهذعبلا)#

 مزعزو ميطاساو مهيؤثيبلاو 35 ةو قدك لهال نركشت ال

 مهمة يبطل _هأ واج ىتدح 8. مانو هو هللالوسراوذا

 مرالا هان ”ًايالسف ايلس 35 هءاحدة ىذا ىلءهلالا فاخ

 ظ «(دسعلا قيقدنبنيدلا قتزيشلا)
 هسكش هللاءاضقو العلا لذ « قفىزعمو ما يكحت شدا
 هسكعمفوا ارمسمضراهد ىلع ال !كإةلاوقرشلا مير دما ناك

 ضه:لافو) مولطظملا ىلعرلاطلا موب نم د لاظلا ىلع مقالا و / مع هللا ىذر ىنعلاف)

 دقل>-رب ( ةيفوصلا صعب رسو) ىلاءتدتنا الا ارصان دجال ملظأن ا ىكسالىلا(نيطاللا

 دقةماسقااناهمان مىفىأرف نيمولظملابرمضأدق نيملاظلا ىلع إ-نا برادل اعف حاطا هملص

 نيملاظل ا ىلع ىلح ى دامب دائم اذاف نيملع ىلعأ فب واصلا كلذ ىأرف ةةنللا لدددق هناكو تماق

 تالت الدجل لبق (ن رول اوطنيد_أ لظانو) ىسمتثا نيلع ىلعأف نيم ءولاغملالخدأدق

 دغفاولاقف بكر, ىتممهاتلاقف اهيلاءوكششاوةسفةدمسا اىلااوو-وو هلظنم سانا
 هسرؤن ءلجرتراهف .رعاهآراإف نولوط نبا دج ؛تااقو هقيرطف تقةوو ةسءقر تتلف

 تردو مغ ع حاولو متروةف متر دقو مترسأق مكمل بوةكءاهفاذاف اهأ أارقواتماهذخأو

 اه وةعجأ نولق نماعسالة لذا راصمالا ماهستا م !عرتوازه معطف قاز رالام حصع

 انافواظاو نوري هللابانافاو روج نو رباصانافةئاماولعا اهوه رع[ فالف

 ميهارب الاه) هّدعاسو هّنقو نم لدعؤ نوبلقن باقنمىأاولظنيذلالهرسو نواطنم م كك

 عرضتلاو لدالا مامقو نطيلاداخو رب دا تارقلاةءا ارقءاشأ ةسخ باقااءاود(صا ودا

 مهل فاسلا ناكدقراكذ الا با ف (ىوونلا خيشلا لاق) نيملاصلا ةسسلاجتورصسلا د:
 ا 0 اجناكف همن نومة ىذاارد_ةلا ىف ةفا: 2 تاداع

 : نيم ماو موب لكى ةعاج م تودَمَح ةهلملو موي لك ف ةعامبو ةقخلاءا ثالث لك فنورخآو

 دمروا فايراوزلا سات تاقخ نامل لاو موملا فموضءن خو
 الف نيتعكرفنآر كلا اوةخنيذااامأو ءاشعلاو برغملا نيباعف ناضمرفنا ارفلا مناك

 ميشلا (ضرتعا) ىهتنا ريمبنب دمعسو ىرادلا ميتو ناذعنب ناسقع مهنة مهترثكل نوصي



 ركفلادنعرثك ًاولقأ ٠ نيذناىوساضيأنازعو
 زرقواضيأ توافا ىدت ٠ اديدق هب ىوابستلااهمثو
 ريستعإ نم ريسثك اضيأو « داو امهلقناردضو
 , ريخ نماددعلا ةرثك الب ٠ دجوت_.ءهيرخازعو
 ريالا لكب لاذ ناتوفي ٠ ناترثكحو4ل اديهتالاو

 رثالادازفاضي ازمعلا ىدل « ىوحدقهسفن عميلقلا اذو
 ريسعلا نيعداضي أ تازج و * ءزعلاوردصلا عجندقو

 رديه دم باقلاهتكلاشل * ناو نلقديز_عا سلو

 رصيا!تاه>نإلوأىوح *« دقو ب لقوم ا'اىللو

 رذحلاٍب ,ةررظناف فصاننلاعاهف ناشث نازعو
 رخأتارمضمامهامىلع ٠ هيرخآىفو هماوأ ىفو
 رهظاتج اس نمد.-ة3 » هل-ىف حاصانا عرسآف
 رظ*“ لا ىلا هبقحال عمو * هيقياسعم ىدامكاذف

 200 هرلاىلع ديري , © ىنهتنمالب مالم مسهلع
 ركشوأ اكشناسل لك .» هن ناو تامز لحح»,

 ربو ره مسيضغبم ىلع » 3 السي هلالا نعاو
 هافرطو ةيلوعفألا لعهضعب و ةيلعاذا لع هضهد ف يرش لا مالا اذه (باكسلا عم ال هءاوج)

 مسّقلا فدا هو لاما ا دضهردصتاننب ةذاميلا ةحازتلا سف اطسو و ةناضالا لع

 باهذااوةع زهلا نعم ضاماضي أ هةدنو بايالاو عوجرلا ىنعج ضاملءفدعب رو لاحلك ىف

 ,ديزع فورخلارثاسزءباصو صد لاكلابانودوهافرسرامص هنلأنأ ع نع هسا نمتدقاذا

 هفورح ىناثملا عمبلا نمةريخالا لوأو ىناثلا لاثمأ سخي اسديئاثتمعأ او لالحالا

 رخااهرخآو نادعمالادرفمىوابساهعوهثو ددإرمع ع نمةسعيرأهنأ عم ددعلا ىف د ةريشع

 تئدناو نينمعىذأ لعافمسا هاهتمو نينعلاءك الث هؤدبم ناستلا لوف منورخ هلا

 شعلاو ةبفاعلا لو هر دص لانو اريفمل ا هروسولا هاهتنمو رصقل اتاواصد دعه دم لذ

 ا هوأ لق مجيرصتلاالاتنأو عيضوتلا تيبحأ ناو شي رقةروسرخ هز غول: مو

 ىسوم تايم فعض هثلانأو باكلاهاكي قطن لماك ددعل وأ هسنانأو باسل اق مانددع

 ىمبنا ىسع بقا لو أ هعدارو

 ه(كابرالا] و

 ىلطتم ىرولاف منو الا « انوطمءدال_ءلاقافآتبجام
 ىفرهدذلا لعذوهف ىئمدوود_لا ىذلاو ةقرقملا ىنركملا ىسأ

 بكوكلاريس لئن ىريسف ىرهد . ىرقهقلا ىهجودربن كوخ
 برغملاو ننيعلا ىأر ريسسلاو ه هلىصقالا قرش اوك دصقلاف

 * (هلوقفنس-أدقو ىهضعبل)»



 «(هيقىدقدلا)#

 قكىحفنكل ثنالو « هب ميساو راشيإلا عمجتال

 فرصلانم عجبا عنع و « ىدهلا ىوعنيم ىوحنرهدلا ام
 «(نوديعنبا)»

 باح ءاعدهمراصو « ب وذاحهلاىفمادعناك

 «(ىرتملا)«

 بئابحءاقاماداعأءاقل ب ىتولا ده ن ملاك ىتحعرمست
 ه(ماعوأ)«

 اولتقاذا امندلا نءنوساسال 5 مهئاكم هانانص نوب عسي

 «(وبغ)»
 ىدنمرطة: دنهلا ضس وئم « لهاون حامرلاو كترك ذدقاو

 مستملالرغتث قرامكح تع « امنالفومسلالسق:تددوف
 «(ىلحلا حافلا )و

 رصيلا معرب اهفوهامتاو © اهتعلط سءثلا فوسك لا الو

 «(ابع ىف لزقبا)»
 رداغلا نمزلااههننافن « اهملال_ةمءانمعاهتقلع
 رئاسىدتييال ةلظف « امناناناهنعبهذأ
 رئابلا لعفيدقاذكهو هب ةنوفكمىهو ىلق حرت
 رظان هناولاثرسسحاو « الياذادي ظءللا رسرتو

 «(هنقا هجر هللا فال يشل لسبملا ليلها زيشلا ملت نم)*
 ربو رسب مانالا داسو هب رهتسما مولعلا عم نمانأ

 رمشبلا نيبنيدلا ىتب ا هلا * الئومىلو ىلوممساىل نبا
 رثالالحو نييدرامخأو * لوةعلادرو لوقنلاهنعو
 رصيل | نيعو ءامو ءامض * مضض رال اور ذلسا همءاىودح

 روسااتايرعم اهءومعع * تبرعأ عب رأنم نيو-قو
 رطخلا معلا ىمسملافامه « لبلصالاو ع رشلالباقامو

 ررضاااهاضنم ةلزازو « ىجح رسع و قيضد_ىبامو

 رظنلاىفاهاد سم لكو ه٠ هل ءزجو لكح ن,ظفاب

 . ردو هعدن انهنع ع 5 امنودتدتردق ف رسأو

 رد صام ىلءه_قنترتسلا ىلع عبتاىض لدجو

 زيردلاىذ نس تمارملائطسوو ه اهل نأ مازال
 مديدق اء.كستءاسسترتلا ىلع لصفربغنم نيدقعل
 ردقاافىأناسهاردصر * ىد.سز تسحح هه ساو
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 رو وج جك ا رج ار .

 هتئه ىفانههتلّتقثرااهكلاقذ مارس ار مُدلا ف بعك نب ثراسا هعمو ناكم ىلا درب اسم
 هبريض منوع ثر دانا لاقت هذر هذ ةمضدإ او انمؤ ف. || ذههنمتذخًاراذكراذذحأأ

 لذعلا ة.سلاقسلاقفلذعن ([
 : را

 ق2 نمو ىظ- نم ءلقأ 5 قاطع فى استمع تأبإ اعام

 0 ترسو # اعمىراجو ىدمعتعءندق

 ه(قاعاسلا نبا«
 سشعم نمله لاعد نا نع * هنال_عردق لح و ةرمامعم نرد

 ركسعلا ن اقداوسل < رس 95 مو-امر قرز ناكءوجولا ض

 «(ى :رعملاءالعلاوب أ )ب

 رغسلا ىف مكتللال فرطال بئذلاو 5 هني درراددالا اهقصتيبت ياو ا

 ةدحاوتهليلةنسلا ف ىهوحردقلا هلا ىلءاوعججاو (عامجبالا بتارهىف مزح !لاقإ ْ ّْ

 0ك * منو اوال ا ةفاادأ ارذا ف لاق نم همهنمو نأ مرر مش عوهشفف ى ملاك نم ممتمو ىرهتنأ ا

 0 يا ادرشعم باسو >هلوقنال سابءنبالوقوهو نيرشعلاو عباسلا فلأق | ا

 نممهنمو ةظفانب رشعوةعيسنوكسفتا م ثالث ةروك دمى هو فرح ا ةعستردقلا ةلسبلو

 مكين ملاقدوعسمنب | نءكاذىوروريغالو ناسضمررهشا مص عال ىلا عومت ىف ىهلاق |

 نأ را كو ةلاهل شف ناكك نال سو هلع دقاا ىل_دىننلادعب تعفر لاق نممهمو ابمصيلودلا

 هل#للا ىهني ذرب لاق لاوقأ هنا ىلعابتنبعت فاو ةاتخاناضمر عوج فام ١لاقىذلاف :

 قدما نيدهم لاهور مشعة عسات ا١اماسنأ نءورشعةعبادا ىثىرصبلا نسما لاقوىلوالا

 لاقو نورمثءلاو ةئل اهلا آل اقو نورمشعلاو هعبالا سامع نسا ن عون ورشعلاو ةيداكلا ىل 5

 امنا لاه نءهونورمشعلاوة_سماخلا ىف مىرافغلارذوأ ل اقر ثورمثءااو ةعبارلا دوعسم نبا

 اهلعلو<ىتحقاطتال امارد كس قالط تاهت وورزلا# اذادن ضان ت احمر صنعا

 صأناضمرفامنوكر وهلدع الا لوريال نقيتمهأ حاكنلا نال قس تَ مدن ركس امال روما

 ل_ءقولعلا بجوب وهوداح . الاريذي تشن ةصدتلا ثيداحالا نالر طن هما اذهىفو نوئاظم
 س ايعنبا نع ادع لاك ماكحالا اءايوعالا اريدق: هلءلامااهد_-آدوجوردقلا يلا اهتمعست ىف ا

 ل قو :هلءالا هذه لثم ىلا ةتاماوءامحاو قزر 1 روك اماهفردقىلإ عتهللا نأ

 ناك ةعاطلابا يفق أ ىتملعافالردقلا لبق ةواميذ حالما ىلعومضت صرال انالؤمضاا ردا

 ثدحال ىلاعت هللا نا لعاو كا ذريَغ ل ءةو يظعفرشور دقوذ با ايف لزن ل. .ةو فرشوردتاذ ١

 دارملانكماو لزالا ف ضرالار تاومل قال .,ةريداقا ار دق ىلامت هنال لءللاهذهىف هرب دقت
 ىدفصلل مهلا ةممالحرمش يسشنم ها ىداقااكلراهظا

 «(قافنالا ىلعشملا فرازحلا َنيحاونأ)
 هليدلذأانمادلا فداسامو « هنوصأ مالعلامى ناك اذا
 هيعد دو نأ ىرمعل قءاخ * هنأق راسا ذاموب ناكن مو

 ىدؤصأ )+



 لدلحل
 1 رو 011ج وجر هوو رسب بج ع وجم مج هوجو هوججبج بو بسب جبجج هجر بج جبسم بج مو عجب م7

 فاصوالاز «ىسالا نمنبان « تنتكا بنعلاةنبا لق نا حارلاد
 * (قاصرلاركب وأ لاقو)*«

 لءسماددللاعردقلاتتع « ىولاىثغدقو هدهاش تنكول

 لود ةاكيلا ةواقإ 17 * 04 #فكبسضقااوهتهتدأرل

 لقف» لقفءرتل نا و هلل قتالف أر ناف همل ا ضما سال 5 :رضال لاك وهم الغثعي (دربملان |لءق)

 لاق:كلذ يعم ن نء مالغلا ليسن لف ءاخ هلع تلققورأ 0 لاقن عر ا

 لفت هذفهعداف» ومرت[ ناو أش هلل_ةنالفءالومشد ارنالاقذ هاوي مالغمىلا دفنا

 ىنمتنامالغلا نعل ءالومءافستاةفءالوسرأ
 *(قارولا حارسلا)«

 نك اسلان اديزءىلبقتيأرأ * لبق كتركحزىلن اك اما
 نمالا باق ف الخادم « ادغدقو ك_لءافقو هتاعجو

 ندا تت قردعمكءلاز 5 ىوهلاو لقبا ارعالا ىرحا ديو

 راهنلالمقأ اذا هنع فرسدنتو ل“ لا ل فاذا ءاشت تناك * (رسد قت لتطل انآتلانو) 5

 ةدمصقن هامةلاقذ

 ماعز كص ف مءاقل لع * ىسنج ناكو شارغلا امو

 ىنا يه بعص ىد.ساح رش « ىد اًوةمةسىدئاعل لق

 مادمحلاريغ ندمركسل اديدش #* مايقلا عم مسا ل باع

 مالظلاىفالاروزتس لف « ءامح اهي ناكسحص ةرئازو
 ىاظعف تنابوا فاعف 5 اناثحلاو فراطملا اهل تاذي

 ماقسلا عا اونانه_عسوتف « اهنعو ىسفن ن عدلا قضي

 مارح ىلءناذكتصاءاناك « ى_-تل-غ ى:ةراق اماذا
 عمال

 ماه - نما قوشأالا 4ة.قأ سه 5 قوش ع نءاهتنو فارأ

 ماظعلا بركلا اقل ا!ذا« رمش قد دل اواهدءو قدصرو

 قشعلامث دولا ممفاكللا مق العلا ٌثىوولا هل وأ بلا (ناعيزلاونادع رلاب>اصلاف)

 ةدلعم بحساب ب تاقلاقا 0 ملا نءل_غةفالا مساق شعل او

 مايهلاو لبمااو ميقتلاو نطابلاىوهل وهو ىو مار ارغلاو يعاللاو ةعوالا كا ذكر اهددع

 ىسّت'ااءاوذيلاملا عاونأ لد نمءايطالا دنعوشعا او نول اه. شودو
 + (ى.ويلطيلاةبررطبشلا نب ن تكلا ىلال) +

 اّمقراف ا ادن ىووأ ارحو ىماستركذ

 اّمةئاعن ىو نامدقو 5 اهدقانةلا نيب ترصدأو

 امها لبا بلطىاجرخدأ نة ضىنبا ادمعسو ادعستاوإ_صأ (لذهلا فيسلا قيس لث»)
 ضعيف هنا عدم مأ دعسأ لاهالي ةماص :ىأراذاةم ضن اكو دمعس جربو د_هسعجرذ

 مدا اهعماد_هم 5-3 ىرمقاهدر طد
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 لشولا ةصءهنمكل- تناول به هديك رصلا مل كلماكتا من
 لوذلاو راصنالاىلاهءفحاتح * الوهم لع ىذا ةءاننتا كلم

 لئةنهريسغ لظ تءعم ل-هذ « اهاتاثالرادءءاةءلاودرت

 لازلا نمةاصنمتمصلا ىنةتمدا «. اهلطءرارسالا ىلع اريمخانو
 لدهلا عمىرتناك .ةئئايراف « ه4تنطذوا مال لودُمردق

 «* (نينعنينيدلا باهش)

 هنسلاى ديو َنامْزلامذو *« هلزعنمدي ملا نبا اكسش

 هسمداملا هسءانأ لظتف * نامزلا مذتال هل تاقتف
 هفرعمالو ك.ف لدعالف » تنرصاماذانيهتنالو

0( 
 فئعادوعهمف تالوأو عا تحصر عراب بدأ ىذو

 فرتعنو ةذادللا ه-ف 2و »+ هبلعرصءا كب دقتادو

 فاالا تفي رصعأ كلوذا « تنل نكلوتد_جأ لات
 1 ا لاو * قد نم ليولا كال تاو

 لبقةراذنلاو رذبو ىلا دع ناك فدك ةىلاءتهلوق ل اديب رتل ىذدةتالو قاطملا عمجلوا اولا

 ىركسنم نع ةءاكح ىلاعت لوقو الإ اوسرث عيت ىت> نييذ_هماك اموىلاعت هلوقى_لديباذ لا
 كمفو:م ىف اىلاعت هلوقو توغو ا. دب ساغاو امدفو توغاشدل ااذتامحالا ىب هاماولاو ثعملا

 رغاشلا لوقو عف رلا دعبالا عقال مالس | همل هتاف ذو تاثىلا كعفار 9
: 

 ليةمرهشءاجو ناداج- و #* ىذقناو ىلو بحراذا ىت-

 ذخ أ امناو طاغد_ةفواولا ن معوضولا ىف بدترتل |مهذهنا فاشل ىلا بس: نهىدذصلا لاف

 لوءفامنزو وهوجول ارك ذىلاهتهللاَّناكلذو هغمل و مظنل اق امسس نمو ةم-سلا نمسترتلا
 نءريظال ا عطقو نياو غمنيباحو -*لخدأ اول_-حر "كلف اهنزوو ىددالا ذو سور

 مكيديآو لاقي نا ةغالملاب ن نسحالا ناكل بترتلا ىلعهسننلا كلذ ف ةمكسلا ناالواو ريظنلا

 تارلاشالو اجلا تلخدئار عوادي زتيآر ل ةءامكم مكس نب اوصسماو كلحرأو
 الءقهنلا نم نسحأ نمو مالك! ىف هدمت ناكنا كلذ لل ةولوارعتي ارو ماسلا تاخدواديز
 لسغلافالساع مماملا سيلوةدابز عم مسام _ساغلاف سكعالو 5 ا ىلع لشد ل غلاو
 دو د نط برا | لغو قفارملا ىلا نيدءلا فاك د و د2 لسغلا ضرئاضدأو طا[..هحالا ىلا ب رقأ

 1 ىبّتنا ناتاو_سغمنال بلا سأرلا ىفاكدو دثريغ حسملاو نيرعكلا ىلا

 «(سوحتبا)»
 ءايشالا نمؤسعتأرامذ ه ارظنمن شح قانمعترممدأام
 ءادوسلا هللا تهت ءاروستل ماسولاقوف ءارمضال اًةما شل

 ىذرلاو ىذترملافيرشلا نأ ىمرملارعاطلا فيرمشلا كرب (ىرعملاءالعلا ىنالز
 فارشالاو ءا مالا ىلعدان +« مكلوطت ف رشلابسنلا اووذ نأ

 7 050090117 01101500 ضل 01515 لكل نق تناك سمسم مع دعته طخ ف عع يووم
 حارلاو 5

0 
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 لاقلا ىلعم,نمىرققااران وا «. دسك ىف ل مك و هلانإن اك ا
 لئالاول لا مان ورحنبو * هب ءلارحال بحءاشن ناني
 ل_سعلاورجلاريدغن مال مب » مسهتويف ىلاوعلاعيذا شب

 دان 3 زملاب ةماملا لهل

 لحتلا نيعالا لابن مةسقشرب تءفش دقءالمعلاةئعطلا ا
 للكلاوراسالا لا ممصللاب م ىندعست :ضيبلا حافدلا باهأالو

 ل.غاانل.غلا دوسا ىنتهدولو 5 ىلزاغتدالو غال

 ل سكلات“ را ىرغب وىلاعملا ن ء# ا اا عدلا

 لزتءاوّولا ىفا[سو أ ضرالا ف »ا 2: نات هسا تءنجنأت

 لام لان ن نوم عنمقاو اهبوكر #4 ىلع نيمدستملل العااراغ عدو

 مضار هااو « ةنكسمسعاا ضة#ل.اذلااضر

 ىللعُف ءريسأ ا ميستا-متماباب 4

 خاالو

مر ني ند عار كاانام »+ اهممارن 5 لا ثيداحأ ب يطدازدق |
 لذ ن

3 

 لدملا مدل ال١ ىناثم تا.ضراعم + تلذاح م21 طوقات مرماف

 11 ام # ةكداص ىو ىنثد- - العاانا

 ظ للا ةراداموب سعشلا جربت 3 ىنم خول ىواملا فرش ف نأول

 لاغشال لاهل اننع ططاو * اءوسسمتد , دانوأ ظاسأب تصأ

 ىكيوسل 3و مهن مان هديعأ 5 مهد ىلشفاديثاالعأ

 لالا ةصنالول سل .نرخأ اف * اهقرأ لام" الابسفنلا لدلعأ
 1 لع ىلءتاودةو ىنرأ ف دكت 5 ”نإ_.قممانالاو سعلاب ضرأ
 لدتبم ردولا ص٠ تر نعا مدد 5 مي ىناق ع ىسفن ىلع
 لطب ىديفالا ل_هعيسداو * هرهو< وهنا لدتلاةداعو
 لسا اوداموإلا ةلودكرأ ا نست كت نارتو كنكلاب

 لوهىلعى ءماذاكوطتءارو 3 م-هطوُش ناك انأ ندمْدقَت

 لالا ةدعست ىف هلق نم * او-ردهنارةاىرصا ءاسازه
 / لت نعس مشل اطاط اية وسا ىف 5 بعالف فوده ىلال-ءناو
 ا لم ل نعوغيامر هدلا ثداح إف * رمضالو لامر غاهلرب_صاق
 ا ل>دىلعم مهعصاو سان ئاارذاك #2 هتف نمدأ لودعىدعأ
 ١ لاير لعام وسلا ما اهدحاوواثدلا لح راشماو
 لو ىلءاهنمنكو ا 23 را دل نا سو
 لمءلاو لود !نيبفاخلا ةقاسم *تحر 6 ءاور ذل ضانومافدلا لا

 لد_ةمع حج وعم ى قياطب لهو مهيد كسانلادنءكقدصن اشو
 | لذعلا ف.سلا نيسف دو وعل ا ىلع #2 م- -متابث ىف ىن عاتي ناك نا
 | لوالا كمايأ ف لوذص تقفثأ 0 ردك هاك ءءرؤسأ دراوان

71279992 221717771 
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 هيلع سذوب ىلع ىلاعت هللا متدأأ ىلا نيطقل هر مشق ءامريسغب تالت داع هرشلا اماو هعذوم

 لح ًافدغامآو لذ سام أو لمعت م وبااامأو عصا ذهل حورالو فتي ىذلااماو مال_بلا
 الما مسافدءرلاامأو باصسلا اهب برعض:ةكل الأ ىديابو 2 راف قربااامأ اول# ءافدغدعبامأو

 للا اناعو ل_>وزءهتلالوةفرهةلا ىفىذلا ومات هرح زد اصلا وسد عدلا
 راهنلا نمل لل! فرعيلوحن اكل ذالولو ةرصممراهنلا يآ انلعجو لال اةنآ انوع ةنينارابلاو

 عمق 2 ىف راونالا حاط رمش ىلع هددشاح ىف ىضرلا فرع *االاك )* لالا نمراهئااالو

 قلط)ةئر «ملاناامهد_>ًاهريلا باكا ىفةراشالا ني رخآنيمنعمان وهنا م (ة هئر ءملاو اوملعلا

 لا د اوئش *انيك اردانمري_خالا ىلع قاطث اهنا ىناثااو لهطادعب ىذا لاردالا ىلع

 فدطوبو فراءاانلاعت ىرا. .لافصوبإلا دهاو لعلا فنيد.قلا نيه نم ىثربتعبالو مدعامهب

 علا ةفر «ا ناوهو هريغو بغارلا هرك ذوخ [!ىب-ءمو مااا اذه ىف ىناودلا َقَمَلا لاك ولاعلاب

 01 قمملا| ذه تمقشا لقد اك ةيجتارلا يسع فرعلا نءذوخام هن اكو را: ؟لمق ن ىلا

 *(ىلاعت هّللاهجرىنامصالا قارغطلا ىلا ةءوسنملا مهقلا ةممال) هامهمالك
 لطعلاىداىدن از لذفااةملحو *« لدطالا رءىتئاص ىأرلاةلامصا

 لفطا| ف سعشلاكى كذا ادار سعشلاو 5 عرشالوأ ىد_واربخ أ ىد-#

 ىل_>الو اهق ىّتقانالو امم 1 كرولا ءاروزلاب ةماقالاسق

 لاكنان ع هاننمىّرعف.ءاك « درة هفكل ار فص ل_هالا نعءان

 ىلذ+ ىمنمه_لاسنأالو « ىترح ىتئمهااويدصالق

 لِدلا ةلاسعا!ىرقو اهلحرو «  ىتلحار رح ياس ىازعغا لإط
 ىلذعف بكر ل' ليو باكر ياي « ال 0 ىوضن بغا نم عضو

 ىلبق المال ةوة- ءاضقىلء * اهب نيعتسا فحص ةادسدررأ

 ل-ةةايدكلا دعب ةيذغلا نم * ىعنتو ىللامآ كير دهدلاو

 لكو الو باهيغالثع ه لتعم خرلارد_صكطاطش ىذو

 لزغااةقره-م سأيلا ةدادشب 5 تج م دق دس ارم ة_هاكفا اولس

 لقا مونلاماوس ىرغأ ل دالاو # هتلقمدرو نعىركلاحرممتدرط

 ل-ةىوهلارسنمرخاو حاص » برطنمراوكالا ىلع ل مبكر لاو
 لاملاثداملاىف يتلذذ تنأو « فرممنتا ىل_هلل كلوعءدأ تاقف

 ل</لبلاغبصول.<تلنو » ةرهاس ملا نيمو ىيسيعمانت
 ىلثفا !نءانأمحأ رحب ىقلاو « هب توم» ”ىغ ىلع نيسعت لهذ

 لست قى نم ةامرهاج دقو هه مضانم ىللاقور_طديرأىلا

 لاخلاو ىلطارجرئاد_غلادوس « هيناد_الارمملاو ضساا ثوم

 لاخلا ىلا ام .د-مبءطلا| حم * اةستعم للا مامذىف ا رسف

 لسالانميامئاهاس اكل لوح « ةشبارد .الاوادعلا ثح ملا:
 ل_كلاو ملا ءايعاهلاصت « تيقس دق عزملاب ةٌمشانمؤن
 كم
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 و و وس جس مس و وتس وو هرم د لع صم ورم كح و تع حج وع ميم هم تل حصا

 هه( سدقل ا ىسهال هنا لقا *
 مدخع لئمام دذعىل اوةدراص هو + العااال بااطملا راه25 تمس

 مدلا صااشهلكى مد لانا مداهاكأال عمدلا فو رحائتلثف
 «(هريغءاخأاقمضعل)#

 هنعتنبو ىيسءنابو »* ىديصىمملاو انأتش
 هنمٌضاسلاكادَد وساو « ىءداوسا!كلاذ ضساو

 : ه(ه.ةرخا)«
 هسدئساذ ليقىرتتناكو + هسفتخهدخ ىلعتمأر
 هدنكملا تناكحهايلبو م هقثءنمىداؤفت سنك

 «(تايدصلا ف ىومالل)»

 1 هيذتو ىوهأا ف ىرمس مل « ىمادم تراس .موي هر عمأ تأر

 هعمضتار *..تءدوسا اذا اهارأ ىتناكينيع باداذ_ه5تلاقف

 هعمط طء_سامئأس الا ىللءودب * فئاهدولاو عمدلا دوف يكو

 00 تير ا ىلاعت هللا لاك فورا: برع.ذ .5 لعد ن ”تافص ل ةءرالام فدي دق »8

 نمتافصن ءوهو دوصسلا,تؤصوامملاها هلءلاو نيد_جاسىل متي ًاررهقلاو سعثلا واكوك
 هلأ :نامةسىل أ نبي و اعم ىلا ب 5 (مورلاكلءلقر هنا ىد#) با رعالا اذهتءطعأ له

 ةالص» نعد ةئللاسارغ 2 كة داع ١١ حاتفمن ءوهريغ هللا لقي ال سد ن ءوءيثذللاو ءيشلا 95

 بأالل>ر نع سلسل ماو لم لج .رلا بالصا ىفاوضكتري)و حورلا مويفةعبدأنعوئث لك
 سل اميل تءاط دعت, نءوودام حزة سوق نو همحاصب ىرحربق نعو هل ءوقال لبر نعودل
 نءواهدعبالو اهلبق نعظي لو: سه نءظنعاظ نءو اًدال الواقي اساوياع علطت لو ةدداو ةسه

 نءودغد_هدودغو سمأ نعو مو.لانءودحورالو رفات شنعو ءامريغ نم تترك

 نم'ئئث ف تأطخ | يمول :هتساةيواعا ل ةفرمقاا ىف ىذا اولا نءوهتودودءرلاو قربلا
 أمأ هودي هبا اف هما بتكف لئاس ااوذه نع لردع نسا يع نسا لابب ردك اف هع خ نه طقست كلذ

 ىفودتامالاب :دلا امان ئثال هلوقامأو ع كالا نما ىلاعتهقلا لاف“ ش لا

 سارغام وربك أهتلافةال هلا حام ذمام أو هللا لوسر دمي هلذاالاهلا الفهري هنن ال .ةيال نيدام أو

 ةعبرالاامأو هدم<عوهتلا ناكسفْئ * لك الص امأو ميافعلا”ىلعلا هقئادالا وقالو لو الف ةئلا
 ىدوماصعوءاًوو مد اء[! ماسراالو لاح .رل'بالصا ىفاوضك. ريو حورلا م-ميةنيذلا
 مد " افداموقال ىذلا لجرلا امو عيسملافهلبأال ىذلا لجرلا امأو ن<«اهءىدفىذلا سشكلاو
 ىلا هتهتنا ناءاف حزة سوفامأو رصلا ىف سنو-راستوملافه_.-اصن ىرجىذا| ربةااامأو

 ىن-.اقلفنا ىذلارح ملافةد_>اودّرم سلا املع تعلطوتلا ةعتبلاامأو قرغلا نذل

 نيبوهناب ناك: سووطلبخ د اهدءبالو اهامقنعظي لود سم نءظىذلا نءاطن اان أو لت ارمس
 حلق نادانم ىدانذ هيحان هلا هراطأ المت أرس اوتدعام ف لام ءاعدرأ | 9١

 ىلا ىلا_«ت هللا هدر ةنيرذ_ة:عمناروتلااوذخأف مكملع هيا الاو مكسنع هتفشك ارودلا

 ا الاس سطس هس سس سعه
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 انت

 : مدالصلاق املا ىصراهتامآي « اترزشا حفلا خارق نظت
 مقارالا د_.عدلاف ىلا ه امنوطس اممم تقاز اذا

 خالد جول ءادقالا لع هاذق »ب مدةمقْ_بمدأا اذموي لك ىفأ

 ماما ثودللا عبر تفر ءدقو د« هقوذن دم ثدالا ع كا

 م. اوغلاريمالاتالور مدلايو * لع ا لل
 مداسملاو م-عماه الغش « ايظا وذ باعصالاركشي ذم

 مجاعأفوءسلات ا اوصأنا ىلع» مويف ةقرشما تودمهفيو

 اعل دا اموئغم ركلاو 5 ةلاهح نءال كاطعأ اعرس

 مزاهلريشاادمحوتلا كنكلو هه هريسظنل امزاهاكلم تاو

 مصاوعلاال هياينالا رمت «»: ةعسرالعي ناندع فرشت
 مدظ ان ىناو هطعم كناذ « هظفلولىذلاًردلا فد-+لا كل

 مدان هكا مومذمانأ لذ 5 ىولا ف كاناطع فو دعتلىلاو

 معا غلا هر عوف 5تءتواذا + هزجرباريااراءط لح ىلع

 مداعْك مالو بانى كفالو « ادمغمت سا ىذلا فسلا اهيأالا

 ملاسكنامال_مالاو كامجارو « العلاودملاو ماهل ابرضلا ا.ه
 ماد ءاد_علاماهه_تءلغتو قوام كيد_>نجرلا قبالاو

 (عدباو لثلاور املا اهب فصو هاشدا,ن بر وص .نبهلا دمى نيا نيشلل)

 ايد كنفنتال بئانعاها ٠ اجرت اك ىداا باصسللام
 اههلاز ءتامن ادق ارانوءام * 00 ا تيت ايدو اهلحإ

 ايدول 00 هرانلاو « هيكستنيءلاو ىتاقمنء ءاملاق

 اهيداو درولاءاسجاس مة دمو 0 اتش دروذ كيلا ضرالا تدياو

 اهي-صقتو اهيندئةر-ملانم « ةقاعم اراصن اولا ىف ثاك
 اهيلاعا نمىوجملاعثلا عير « ايرضتءاض- ةضفاهتادوأ
 اهيل الن مانلنف دوقملا اهتم « تعطقنا|قوفراوصت اصقاروأ
 اق ارئاتةلاف نهركسس « اهلئالغضعبنءضعملاقنثوأ

 اهيفاوس اهتماهرودتمعف « تفدندةناطقالا عر رلا تّرموأ

 ايفاوخ تنطصاو شد رلارثا7ء' ا مترثكق فالاد-:روسننءوأ

 اهيحاوننمانلا نيعطلا رت « ةرئاد ءاملاب ةحرأ هسفوأ

 اهيوطيوارواماهرممعي لش < اهضسب طبات لاشع هسفوأ
 اهصاعمىف تداعةاصعىلع * ت تركع هك الفأ ٠ نمبكاو ١ كلاوأ

 6 سذااقىئاز امها العلاه هرك ذ بواصمةغصف)

 لت م عيدوب ىلا عادولا مول وه ءةمفصرم دوى ساع هن 1

 لكلا نمهيطتالصاوم 05 هنثول همذ س أ نم مئاقوأ

 00 0 ا
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 رسأو مهل بكرف نامالاءاهواسأ اهله ناك دقو اهئانيلث د+-ارغثوغ (ةلردلا فسراسامل)
 ب ااوبأ لاقهد ةفارشرخآعضو ىت>اريلعماقأو قيسمدلا مز ماو منار كصا ةاخ

 ةعتاولادعباهد كنأو

 مراكملا ماركلاردق لعق أتو ه عازعلا ق أت مزعلا لهأردق ىلع

 متاظعلا مظعلا نيعفرغصتو #3 اهراغصريغصلانيءىف مظدتو

 مراضللا شوا ه:ءتزعدقو 20 سيلا ةلودلا فمسسفاك»

 مءامذلا هيعدتالام كلذو « هسفن دمعام سانلا دع باطدو

 معاشةلاواهثادح الم اروفن *« هحال_ءارعرمطلامتأ ىدنب

 متاوةلاوهفامس-أت تاخدقو « بااختري_ةبقاش اهرششامو
 عامغلا نيبقاسلا ىأل هت و * اهيزآ فردت ءارحلا ثدا له

 مطال_ةماهاوحانان لاح ومو « انثاا ع رشي اةلاو ىلعافاهاني

 ماقالع ىلعقل!ثذ>نمو * تددصاف ْن وذحلا لماع بناكو

 مغاررهدااو ىطاناءنيدلا ىلع 5 امتددرف اهقامسر هد هدب رط

 ماوغدنمنذخاياّنهو « هند_تآئثلكىلامالاتمغت
 مزاوملاهءاعقاتنأ مق ىذ٠ « اعراضمالعفهبونت ام ناد

 ماعدواسول ساسانعطلااذو 5 اهمدهسورلاو مورلا جب رتفنكو

 ملاط شاعالو مولظتاماخ * ماو>انانملاواهوكاحد قو

 متاوق ن-هلامدامعاورس *« مهن اكديد_لا نوري كلون
 جامعلاو اوامم نم م-عباس# )1 مهم ضدبلا فرءتلاوقرباذا

 مزامز »لم ءازوللانذأفو 03 هف-ز برغلاو ضرالا قرمشد سن

 مجارتلاالاثادسملا مهفتاف « ةمأو ند كح دهنف عمت

 مرابضوأمراصالا ى لف « هران شغلا بوذ تقو هللذ
 مداصتال ن :ناسرفلانمّرؤو « اذقلاو عردلا عطقرالام عطقت

 مانوهو ىدرلا نفجىفكن اك « فقاول ل توملا فامو تغقو
 مسرد ارغثد حاضو كهجوو * ةعزد» ىل لاطدالا كن رع

 لاعبا تا :اموق لوقىلا « ىهنل اودعامشلارادّةمتزوادع

 مداو ا م 5 م0 لكلا تمحلا

 مانع راهو ناك ىو * 8 حرط ىتح تاش .ةلاذرعا

 مداودا'فافالا ضدبلا هحتافم# اهاف ل.لطأ حفلا بلط ن و
 مهاردلا سورعلا قوذترثناك )0 رك :ىدبغالاو ١ مس مترات

 معاطماروكولا لو- ترثكدقو # ارذاا ىلعروكولا لنا كب سود

 22 ا ا ل م م ب م م مبيع
 حمه ان
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 را, صخاملاذالولو لاطذ « هرعشلءلىلا قعم جدلا فدضا

 رسكلا نمنوفملا لعفاهطرمش ىلع « تقوام ةبافولا نون هسبجاسو
 ا

 هلزعمولاريسمأ ى عطا اج ىذلاوهريمالان ا

 هلظةناطلس لزرملةي « الولا ناطلس لا زنا
 507 نمنح امو)*

 ريس أ :مقساله يلح ف.كف * ل_هأتاماسح نحأاولاق
 روة-موهواعفر ظفللا ارداطف ٠ هنوشب ىعملا ل معيدق تلقذ

 فيعضنا اهنعهللاىذر ةفشح ىأ ب هذمنا لعن وعم و (مزحْن با لاق)

 ةفيشحيلال اوقو تاق (ىدفدلا لاق) سا.قلاى ًارلايدارملاو ىأ ارلا نءىف وأ دغش دحلا

 ةمكح هدنع مصدق ارادلذد]--رلدكو هلا ف ىلثملاعت ثدحدجأ نب لماخلالوقهمشي

 مالكي أد_ةفالاو املا قفاوناف !ذكل انه ةغصلاو اذكلا انهن اونالا ناكاما لاقفاهتان
 ىسهتنا يهذموهذثي دا مدنا لا ةفههذمل طاتحا ( فا ثلاو )ىبدجا انآ. الو لمعلا هلمقي

 اعيسءاناللا لسغ ىتلاملا للعي اكديعت اذه لاق مكس لملعت نعم .ةفاازعاذا (مهضعب لاف |
 غوت اكدح ءانادوهطوهوثيدحلا اذه يلعدروأاذافءيراهطلا اه هنال لكلا غولو ندا

 اضيأ مكمل لملعت نعىوخناز عاذاو هي هللا أن د. .هتئىثاذه لاف عسل سغي نأ باكل همف

 هم باطاذا اك ةيصاخلااذهلاقئشلاب لياعتلا نع ميك از عاذاو ىونءماند لماعلا لاق
 | و ةطاضالا وراللا فور م ايش ةثالثب وكي رذلا) ديدللا سيطانغملا بذجليلعت

 مسف ::لعسبلا فاس م هلك كلذ عقتجا دقو ةرعبتلا مث ةفاضالا ئرملا فورح كلذ فل _مالاو

 اراك أوت ا .:'ىلاهنهلوقلثمىف(ةذامأاواو) .ه.سلان نجيرلاو ةةاضالاب هللاو ف رطبا ضوخ

 مهم راوق:انيذلا مسو ىلاهةهلوقو ركتملا نعتوهاسثلاو فورغم انتو سما الا ىلامثهلوقو

 راما ا نال مود ركذفاهبتأيلو اذهواولا قأ اهيا اولأ تةواهؤاجاذا ىتحا حزة ىلا

 ارد ا هنا واكلا ندملا ف ماكتللا ضع ع (لضافالا ضع ىكحو) نامكةثالجاو عبس
 برقعتلا ىلءاب اوبأ مه تتفاهؤاجلا مهنا هج لهأ قه ىف لاكلافو# وةعر لاذ الامن ف

 ىلااورطةب مل .ماذ ةنلسا لد امأ اوروثلا ىلعا هؤلخدأ !ليلؤختدلا اول هع بقعتالءاسقلا نال

 هنوك ةيناثااوىلوالا ىف ل غلاءذه ىلا اورظنا (تاق) تدفر لاق هنالا اوله أ لد لوخدلا

 لوشب واهركت .لفةيناثلا ىفةتباناهد_و واهلصأ نم هنكتلو ةملكلا.٠ نءةجراخالوأ مان

 ىهّن ا لقعلا نه اوهتتدجلا كت ىهءذه

 «(لئاقلااذهلوق نبأ لكلا ام)#*
 ءاشياملغفيهللا سلأ ه ىلس نهم هللاتااس
 ءاشياسفا دام لخديو « :اهباعى-رطبواهدرطبو

 ءاعرلا هضغم قزلا هسدش * فافلب قكرخ نم أبو
 ءانعلا لاز دقو ان ”رهطي » ميغ ثغاذدهقأب و
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 انعلاكتافهرداف ني باوج « هباوجلاذكل مثال طرملا فو
 انتءاهمهناف ضاضهلاىفكلاذك» اهلئموثلاىفو قأتةرسفم

 قاطنمهوبديزةيربلاو كنب ديزءاجلثمةبلالاو اق هوبأ لب ربت روف ةمةصولا

 اهنعقلعملاو لاعديز تاق :ةمكسحلاو مهقدص نيقداصلا عفا موباذهلمءهبلا فاضملاو

 و رعماق ديز ماقنا ل_ةمءازلاو طرمشلاو قلطخمدب 0 زامتلءلئم ىلءاعاا

 ماقاذالئمباواو طرشلاىفىتلاو ئاقدي زلثم أد ّئمملاو ماقو* ىذلاديزاجىلثماهلصلاو

 وسلا ىف ىتلاوهنب رضي ز له مةرسفملاو تاق اديز نا هللاو لئمنيعاا ىفىتلاو ورع ماقديز

 رءاشاالوةلدم

 ناجرتىلا ىمستجوحأدق « اهتغلبو َنينامْلا نا
 ديعأالىلامو تأ ارق لاق العلا نبورعانأ نا (لاقب) هتبرمضاديزالهل ثم ض.ضتلا ىف ىتلاو

 انهجبالاتن ولف ف قولا ٠ نهبرضن روكساانال انههءاملاكب ره ترخ_خاق ىف رطف ىذلا

 يبأ ن نم اذهو فقول ارض سءاملا كير ترتخ ان فرطذ ىذلا ديعأ ال لاعو ًادتبا ىذلاكتنك

 ناةيرط لقتنلا ىف ةجحارتللو(ىدغصلا حالصلا لات ةممطللا ىناعملاىفرظنل اوةق ةقدااةباعفورع

 ةلك لكلا ارطني نو هوامهريسغو ىمجلا ةعانلانئاو قير طبلا نيانسووقلر طامهدن-أ

 3 .رعااتاماكلا ند رغم ةظفلب ىامف عملا ن مهيلعل دئامو نان ودلا تاملكلا نمةدرعم

 ديريام“ هلج ىلع أ: ىت>كلذك ىرخالا ىلا لد ةدواهتمش ف عملا كلذ ىلع ةلالدإا قاهفدارت

 لب م .رعلا تاملكلا فد وبال ها امه د أن يه ولة ئيدر ةَمِب رطاا هذ هو همي رعت
 اهلاح ىلع ةيئان ”وملا ظافلالان مركب نر هتايش اد عقواذهلو ةِدان نانويلا تاع 5

 عقياضياواممادىرخ أةغلن ءاهرياظأ قراطتالةبداذسالا بسنلاو ناكر لح اوت نأ الا

 ببر ءتلاقىلاثلاقدر طلا تاغللا عمجب ىفةريثكى ءوتازاخلالامعتساة يس نمل

 ربعي و هنهذ ىفاهانعم صحف - با نأي نأو»و اهدريسغو ىرهوللاو قصما نننينح قيرط
 دوح او رطل اذهواهمةلاخمأ ظام هلالا تفاسءاوس اهةباطت هلع رحالا غلا: نءاهنع

 فال امباهق نكمل هنال ةمضاب ىلا مولعلا قالا سي ذهتملا قصت نينينح بنك تحت لا ذسهلو

 سدنيلقااماق حال هاا مج ل اهئمهيرعىدلا ناف ىسولالاو ىدبطلاو قطن او بطلا بنك

 بيطلاركذ) امهنب تاطدوتملاو ىلا كازكحو ىنارلا ةرقنب تيان هيذدهدقف
 هورغصتساف اهوحنوأ ةذس نورمشعهمسوةرمصملا تق ىلو مكاني وكنا (دادغت نانق

 6 ا هريك ١ان ألام ىخكاقلان نك اولاقذ

 ىلصهللالومرهب4_-وىذلا لمح نب ذاعمن مربك ًانأو حفلا موية لأ ىلءاضاق لبو

 باطالا نب رعدبهحج وىذلادب ند بغكنمرك ان آو ندا له | ىلءامضأف مل_.بو هيلع هللا

 هلا احا هيا او-لهف ةرصبلا ىلعايضاف

 *(مهشعبل)«
 ىنُدَقال نطعأ نكلو اوله 5 ةعدقا هطعأ موقلافدق

 » ( ناولسنب ىلع يدل نيءأريمالا)



 ش5 1آك
 -02ئ١  ئ اي 22 جلي ججاجطجس
 الئاراممءا_نلااوضرءينأاوهركءادنا!مهتءاوبلطو هل بقاو.ساذا موكل متناكءادفلارانو
 ىثو نيترارانو ناريخا ا مظعأ ىهوىرقلارانو لبالاا متوعسيىتلا سولارانو ن مطنف

 لاف) ةدءاخ ىشو املاساممح رخو اهيفلخدثمح ىسنعلا نان_ىنداإ اذن هبا اهأفطأىتلا

 ناكاذاةأراانالءاسناا فناندوكثو لاجرلا فناّنم ومذمنائةدلذأاو نيمللا (ىدقداا

 اهئاكمنمح وردنا نم تنك.ةوأ دكا هىلا ىدأ العف همن تعقوأت اهلعب تهرك اير ةعاصما يف
 ىهتنااهدنعىذلا نيا ه.ضةةناعاهد هباغاو هلواعا م اهعنعاهل لقعالا_مالدارتام ىلع

 اناتيلمرلا بدع ىذاقلاةئبا عمات رغلاضءبل ترج ةبيرغةياكح (ةدشلا دعب حرفا باك ن م 3
 ىأرو مصأ لذ همت 0 رضفار كيت ناكو روبقلا سنن ىشو لدللانا ا

 لازا.ةىذاقلا تدءلخدءار نأ ىلامدلا عمو :قذأ م اهنا مئاوهناو عنا هفو قا ءاهفك

 لازاةةمظعىم ىموماهد_ب وةردص ىلع ىقوال ااهب رعشي)ىلانالا ضعناك اا فاهحر ورت ىت>

 تذاج ةمضسةأرملا تناك اذاو هتقوىق داما ن نمه>-و رخ ىلع فاحو اعقالطباها فاح ىتحاهب

 الوىلاءةهقنا لاكت هعضومريغفئشلا,ت داجا هب رأر 11نالواهسوز لا< كل درمضاف تدي ىفاسع

 باك مْئراااأ ًارقاذا (نيدلاز رعزيشأا ناك) نادصلا اوءاسنلا ليقمكلا ومأءاهمسلااوؤت

 ١ ارطسولو هدعب ىذلا باملا ن نمار قد نأ هيهأد ىلا هلعفةيالهاونأن ءبادرخآ ىلا ى ناو

 ناتاماقلاح نا (ىدوعسملا ىكسحا) باوالا ىلع مة.نم َن وك نأ ىسوتش امل وهو

 بامصأو ءالعلا نمةئامعبرأ ه_ةاخو ىصوهو ةيواهمزبساناىأرةرمدبلا لش دانا ىدهملا
 نامئثد_ 00 ومد :مهفناكامأ ىد-لا لاقذ مومدقي ساراوة تاامطلا

 هئراحنب ديزني ةماسأ ن 3 هريالا اتي هللا لاطأ يسلاقف قفا نسك لاقوهملا تهد! ىدهملا

 (لاش) كف هللا ”ارابمدت ةنهللاةفرعو ,وبأميفاشج لو هيلع للا لصدقنال وسر هالوالا

 ركب هذهو عضم هذ_ثو لما هذه لاف ؛ ' ينم نءزفةو سن هنالث ىلار ظن و اعمْنب سانا نا

 ىلعاهدننإ مادحا تءعضو نع ::ةالل اقف اذه كلني ١ .1 نم هل لمنفذ كلدكا هال اناكف نا اه

 اذهلاةذ طقدرب ل بد و و يب امد ووج

 لاقفك لد تلعنبأ أن مهل ل. ةفركذ اكمال اد جون وةدوس امالغهلب ره باك لعم”ىط ساو بيرغ

 ناندهلاب رع«تأرو طساو بارت ةرج ةيوث ىلع تيار و بررغ هنا تلعف تفالي و ىذعهتيأد
 (لاقب) هلم أتي هنمانددوسأب سهاذاو هملا تغنلب لةئمه ىذبهاذاو لاجرلا عدب و مويلع لسيف

 ى.ءهاوثم رك أمالسلا هلع فسو نعت ًاسمالهلوقىفزي زعلا ثالث ةسارؤ سانا قدصأ

 ىوتلاترجأتسا نمرتشن ا هرجأتسا تيان ىمو«نعءامبالت لاق ىتلاب عش ةئباو انعفنإ نأ

 ىمهتنا رعذفالخة صولا فركبونأونمالا

 * (اها لال ىتلاو بارعالا نمل مال ىنل لولب من *
 اندمم"اح با ارعالا عضوم اهل »* اير اللا تالين

 انلء.لوقلابك-اواهيلا فاضم 95 ةيريسخ ةلاحةقصوف

 انه لع اليفأب لماعاذا #* ازاو طرشلاو قءلعتلافكلدك

 ىملاكلو ةءود_.م 1 5 اها ل-هلال اذ هريغفو :

 "طك يرام اد 2 "دمتي س ومع تيجو يدم وع دع عموم هع معتم رم د يو ص مس مع صصص جول
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 ا اكلاحناكى ذل! ىلاحن مضر. 02- الباذناكىذلا ىثدع نءرضنأف

 اكلالطىف ملا فل-انهبتللظ # الامل تثديحام ساد تساو

 اكلاكنءةفورصمادعلا نومع 3 لزت)و ل-جهللا نيدع كاعارف

 *( رخآ)#

 اكلالخ ضءكوأ ضورةسقنك ةمحك ىنمربقلا دهوك ءلع

 اكلاجترا دنع ضايفلا كرطاخك ٠ اسما نمروردلومنم لاسحو

 : اكلاصفنانىوملا حرب ىئاساوو 5 قوس لدإ ذره تا ردك

 *(قاكسملا لضتلا الإ ]
 ءافةىذأفف انتءار ه قوقحهقيدصانا
 هاقفاذأ هاغق ىذإ ٠ نكساوهمسكن مقادام

 اكرهش اةعست سابع نا لام مالسلا هيلع ىفتمب سم لجح ةدم ىف )ن و هرمسفملا فلمخا دق

 سشءنلو هروشأ نامت ةريغ لاق ورهشأ ةعيس ل اعملاو ةسلاعلاوبأ ونأو ءاطعلاقو ءاسنلارئاسفف

 هتلجن تاءاس ثالث ورن[لاهور هش أ سن ورخآ ةلافو مالا هيلع ىبيعالا ةياغل داودولوم

 ,وهتن | ةعاس تناك ل جلا ةدمّنا سامع نسا نءوةعاسيف هّتهضوو ةعاسؤروصو ةءاسف

 ؟(ىيضعبل»
 ناوخالا ف رعتدئادشلا فلي *«: ةريثكءاخرلا ىلعءاالا ىوعد

 *(ىورلا نبا
 اهلاصن ٌمنكف ىعادعلا ماهس 3 _اوعقدتلانبصحاعرد مكستدْدَع

 ء(يخآ)»
 ماظعلاتامدصملا نمترصف .* اذامعىلثداومللا نمتنكو

 «(العلا شعاع موضع »
 فسااىلا ماَقفاذْض مسحت . هراد باب ىلعاب دونكم فصلا ىأر

 فويل نءتاخازيخهل لو: 5 اجب *

 نملوأو ةفرع نم عفد نماهارب تح #فل دزملار ان ىف مهو (اراند ةرمشع عسب رأ برعلا دذعرانلا)
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 لي اح 7 || اوعجتاونسلا,ملعتعباتتاذاة هال ىفاوناك ءاقستسالا رانو بالك ب ىصقاه دقوأ ارانةريشع مدرأ هوت
 ةرممع سمج دو دعملا

 رعو لم سف اهباو دعص مم عاس تكاوريشعا ااهيانذأو ايبقا ارعىفاوةلعو رقملان - هماعاو ردقام

 الااغل- نو دّدءبال فل ادلارانو كلدينو هرطعم-مأ نورب ريوءاعدلابا اوعوراذلا اهيفاومزضاو ا

 اذااواكردغلاراو تدهئثدقرا:لاهذهاولاه ت اطاشا اف تيربكلاو ملل اهي نوحرطبا يلع

 نءمداقللدقو ةمالسل ارانو و نالذ ةردغهذهاولاع مثيلا مايأىجارانةلدق وأ هر اج ل رار دغ

 اودقو أاهبرينأرناسملاوأرئازلا اوم ملا ذاممنأكلذو رذاسملاوربازلارانو امنامئاملاسهرس
 نملامالءا عاسقي لءدقوت ةبهالاران ىعستو برحلارانو هقح١اوهشاهدعأ اولاقواران هل

 اذاهنالهوفاخاذ ا اهنو دقوب اواكدسال ارانو هراض !اىشغتقاهنو دقو ديسصا رانو مهتعدسعب

 ماسي الىت-اهنو دقوب بلكسا ارابو رهساذا غودلمال ىو ميللادانو اهاماتواهمااقدحاخر

 رف
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 امأ ةطا ك نع ترهذكيدلاهل ل اقف حاصلا هى وهن >آوهيلاريط أف ىددو درصلا ىلع

 اكوبد ةءول_مدفافسااىرأتقو الو مهل تدءامرانلا ىلعدوفسف نيدزابتدأ رول

 قع مالنا وهأ منك هفرعأ امروصن ا نم ٌمفرعول متن و كلرياغ بضغدأ ءاملح نك ال

 بسح ىلع ب ءةعتل ىهلبروذلا تسل ءاقلا ( رافال قيد كالا «كل ب

 ريثك نامزام.ندب ناك ن اودا دغبف ةرمدملا تلخ دلاَت , نأ مصاذسهاو ةداعو ا الّقءاما

 ”ةليوطةدمو' اا طساون ثك<ل هنا نعي ن كعام ىلع كل" لوخدهذهلوخدبةعين 4

 ل-خدناىلار سلا د> نعاهبج رذي ةماه | اهئمدجاوب متي لو ةرمدمأاد_علزانملا ىوط لب

 لود>-هانعمىذلا قمة اروةال*اا!تسلو لوصالا لهو غلا له ةلوقيىذلا اذهدادغب
 باذعب مكة هسفارذك هللا ىلع اورتفنال ىلاهتدل اوقىلاىرتالأنامزالو لصفريغبا ذه دعب اذه

 ةءاقولا نون لخ ديال ن مبرعلا نمو (ىدفصدلالاق) ىسمنا ءارتفالا نعخارتءباذعلاَناف

 نيبفرظا!(ثدعدق) ى.بتناةفذتةد_-اونوئب ىنمو نعنولوةيو نم ىلعالو نع ىلءال
 تبللا اذهىف عقواك الاصفن اهلا فاض او فاضملا

 لد زيوأ ب راقب" ىدوحي «* امويسكي باكا طخاك

 ىهتنا اههني لقب فلا كل او ىدوحيىلافاضءفكف

 ه (ناسد لاف ) *

 اداغامفهللال وسر ناححا * اهلهأي مودت اندلا تناكولو

 ء(رخا)»
 اهعطمرهدإ هدم قرا سانا! نم « ادحاورهدلادلخ اد نأولو

 « (ىزرخابلا نسحلاونأ لاق)«
 ىدادو سر غر امدسا فت او « اطلاغم قارفلا تننتمكلو
 ١ ىدارمفالخ ىلع رومالا نش « !منالقارقاا ىفاهتمتءمطو

 *( رخاز#

 دوللا نانا فمكلأب :ه ه ىحلاىداو ناكسل لالا

 " دورو َمنأو شاطعنتف « « اضفءاملا نم انملعاو كنفأ

 ىرمأ ىالوماب تكلم لاق تاملاقى أل عف!«لاّقذ هلامالغقلفرغسنم (ناوقامدق لمق)
 تاعنام لاق نروع ترس لاه تن املاف تح تاعفاف يمه بهذ لاق تءاملام ا تانفام

 ىهتنا ىرهظ عطقناه[لاف تام لاق ىنأ لعفاخ لاق ىئارفتددج لاف تنام لاه أها

 ه(خ ارغطلا)*

 نام: 000 ,اناذا « رخذ ذل وهف لا كاخأ

 ناسملا مشل نع هيقامل « اهموف هنءاسسا تنان ناو

 0 « همف ةبدعال انهم ذيوت

 *( ركب أمامالل)

 اكلاقمع 58 ى ةاصش قّرسبو « ىف اونيدلار ديك اك

 حك م
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 قرعتانع لكتو ىضغااران « قطنتام ىوهلارانن مشب رح
 قشعبيالن متوعف.كت متت ٠ هتقذىّقح قشعلا لهأتلذعو
 اوقلام هقتءقلف مست ريع ىنناىنذتف رو م-مرذ ع و

 قع ا ميفنيبلا بارغادبأ « لزانلهأ نة اشأ ىأ

 اوقّرف لفاثدلا مهتعج * سئعم نمامو ايندلا ىلع وك

 اوةبامو نيتبافزونكلا اوزنك ه ىلو'الا ةرباسحلا ةرساك الا نبأ
 قيضاناحل ءاوق ىو واس لا ةفضتاسقلا نامل
 قلطملال_-مولمالكلا نا *« اولعي) ناك اودوناذا سرخ

 ىدجالا هيدا اعدْغَت_بملاو * سئاقتسوفتلاو تآتوملاو
 قزنأةس.شاا اورقوأآ بمشلاو * ةبهث ةامحلاو لأب ءرملاو

 قثورىه>-وءالو هد رم * ىلونامثلا ىلع تكي داو

 قرشأ ىندح ءاعتدكل ىت> « هقارف 0 مول لبق هيلع 100

 قالا هءلاىذ-ت نمزعاف 35 اًضرلا نب نعم ْن ْن سوو نامأ

 قرش | ايف سداو سوم || مئمد# تدان م-متوءلوح تريك

 قرزال اهروذكواهقوذنم * مهفك أ باصس ضرأ نمت.عو
 قدنتست ةلاكم لكي مها « متاورءانثااببطنم حومتو
 قيعتال مهاوس ةءشدو « اهناالا تاعقنلا ةيكحدم'

 ق-نالام بالسطد 2 "رص ء دست لم ديرعأ

 طظو اديأ «» د- لهم نجلا قلم

 قددمت هدأت هسلعىلا « هدئعوليزطلا ب يىذلااذا

 قرغأ ال ةجبرب ىلا ىظناو « ةرث كدو- باح» ”ىلعرطمأ

 .ء . .٠

 قادال هنا ىف

 قزرتجتنأو ماركلا تام « هلو لوقب "هل_عءافننابذك

 ءافلا فذ نةواولا كلذكو سلا نم اذا امبفوطعملا ع.ءانلا فذ تدق (ىدفصلا لاف )
 ريِدَقَتلا مكملع باف مكتران دنع مك مش مكلذ مكسذنأ اولةقاف مكئرايىلا اهو ةفىلا.عتهلوق

 رطفاق ءاذعم رخأ مانأن ءةد -هفرذس ىلع وأ اضل سه مكسذم اكن ةهلوقو مكماعبانف ماما

 ةضسقل هاذا ىامأل ناب رآ جت ةجرد لاب اوآا ىلع ةفطاعلا«اةلاهذ_هو ةدعةملعق

 اذاندعربو رفدي روطاملاهاعداذ ا ناكرو هذ اريزو (ىئانزرملا بوي انآ تالاقي) * قا
 هاون +: مؤ اريمأ ىلع كإو خد ةر كح عم كلارتانادل لق فهنوله- هلا عجربهدنعن حر

 كيدالىزابلا لاسقفار طانتكيدو ى زانل ثم مكل اةمو ىلغملاقذ هلع تاخد اذارع_خاتكب

 ىللعحرذعو كلهأ كن-ذدتو ة هد د_خؤت لاف فكولاف كباعصالل_:ءافو لقأ فر 3

 تدوانه ىلا انه نءترطالادح أ نمؤديال ترص تربك ذا ىتح مهيد كنومعطرفم عيدي

 ربك دقو لاجل ن نمدخوأف انأاماو اهريغىلااهنمت هرطنيذسا يف تنكراد طئاح ىلع تولع اذاو

 قاطامث نيهوءااوموءلا ىسناو مونلا ن م عمأو رهاس ا وزيسلاى ثا مطأو ىنيع طاق نس

 151700 دعس سس حس د ا حج م جورج



 [ىدم اهب ايئاوايينعرحا « هدادم راصاى - هُهلتو

 ىدأامدهب اهلق ىب> قرافو »* امنونجتة+و :ىراخلااوعمداعر

 اهتسلابهذأىذلامةلانمدْسَأ + امناواءانااالااهاسلو 20ه
 قئافو تنانقق اليا ها تبلط
 اهريقا مامغلا قسّتسا تحصاف

 ىونلا مظءتسا توملا لبق تنكو
 ادعلا نم راثلاتذخأ !ىبيه

 اهةرضأ ”ىلسءايثنلا تد_فاامو

 الة ميكحاالنأ هدأ اوك

 ىذلا بسطااكحور قالأالناو

 دلاو مرك أ تنب ىنوكن لولو
 اهموسب نيتماشلام وبذا نك-]

 هس ريغ امظعتسمال برغت
 ةح انعداَؤ ذالا !احااسالو

 ةد-اب 0 اامىل نولوَش

 لأن نوملاع ميل ناحح

 ىديفرانا اوءاملانب عجبا امو

 هنأ ذر صنتسم ىنكحاو

 ىيحتءاقالا مون هل عاجو
 ممهوفن ناحح موقنم ىلاو

 ىفهذاف تنس اذا انزدانانا اذك

 فزسعتال ةعاسمب تريءالف

 اوسقاه يس ىتدضرد ةو »*

 امدلاانةلاو ىنولا قستسا تنكدقو
 ىيظعلا تناكىتلا ىرغصلا تراص د فو
 ىجلان نم ك.فراثلا د >ًابفكف 5

 ىعأ هب كارأال امر ١ نكح ٠

 امتحاشمىذللاردصلاو كارل
 امسح هل ناك كلسملا 1 ذ ناك

*« 

3 

 اي

 ايي

*« 

3# 

 امأىل كنوكمضضلا كادأ ناكل
 انتريهات ال قمتثدلو دف

 امك ءةااننالا الباقألو
 اههط ةمركملالااد_>او الو

 ىم-!نأ لج ىدئاامىدنامو
 اقيلاهنداعم نم ميلا بولج

3# 

 امشغلا هب لاح لكىف ىكترمو
 امرقلا لطبلا دم_سلا تدافالاو
 امظعلاو معللا نكستنا فنأاهب
 امدقاهمت ارك فىديز سفنانو

 الظلا لبق: ةعه*ىئتمحت الو
 » (مها ارب نيد ءسأ مساقلا ونألاق)#

 لاص الافناحرلا سفنتك « هتاوهلفءامهدلاسفنتت

 لاصو نامز فر *تاعاس « هتاندوىفنال.كنااع اكو
 5 1 * (عسبصالا أ نبنيدلا نك دز«

 طرا اوالاءهرغثنم اهعقاوف « تاباقرم كلا كككااماذا قاسو
 ابغا هرعم نم دل نود تادساف « ىسدلا ىلع ىعدنىس دقو تنشخ

 ايهشدهسم ثوسقل_للوطابو « امهغأ ساكلاب حارلا سم تعسقو

 « (ىنتملا ب بيطلاوبأ) «

 قرقرتت ري عو ديزبىوجو * قرأي ىل:هوقرأ ىلع قرأ

 قف بلقو ةد-هسم نيع ٠ ىرأ[نوكت نأ ةيابصلا دهج
 قش داؤف ىلو تدنثناالا ٠ رئاطوسزتوأ قربحالام

 ' صح مويس رسم جس اس مجم يمي جو يسجل لج دلل سب جروب مشستو ح سل صو يجوع
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 ةيكر ضأن ةيقر عايذ نئذ رذ ردرد غامد ريد ةرصاخ رصنخ> دخ بجاح

 رعش ةفش ةبايسس ةرس قاس دنوس لاهمهل اوقنمكلملادمعلدضك بز ةمدرز دنز

 لظ رفظ 0 فرط هر ط لاعظ شرد ةرفذ 6 ةعاص عدص ردم براش

 ناضل عك فتك فا افق مدق باق دا وو كف مث ةزغ ةمدلع د ةيمع قلاع قنع نيع

 ةنحو 01 ةلمد فره ةماه ْس بان غونةلار م بكش قف حول ةمنلل

 ديزنام هللاو لاق كلل ديعى ديوب ضرالا ل_,ةواعرم مرض مث خوفان راسن نيع كرو

 لزنم تح اهني ( ل لالا ما هيلا ناسحالاى غلا و هلع ماو زاجا غن تامهولطع أ اهياع

 بلت ةقر هكردت نأ فاخا لاق ميس هنأف فخاللاق عقردي ام فةساااذ_هت خر 1

 اماو م::لال-اما لاق بيطلالح كدذعو فرتنا ند ةةامااهورا (زوعتاافو) ده دصسق

 لاق همدع ثان لاف هن سعي لَةءلاق ديعلا هللا هقزربامرع_خام (هرب دول.“ 'الملاه) الف بط

 ف رسثلانا ىكح) دايعلاودالبما هن مقرر رو هق :رخت قع اضف قاعد. دعناةلاف را

 رمت ىهو ةيلابلال_هثرح زرطملانباهب رق قيرطا ! ىلفرشتة.لءىفاسسا اس ناك (ىذرلا

 اهينلوةتىتلا كنا .ًادشنألاكوهراض-انصاقرابغلا
 ا.ثهلاتءرالوءامتدررالف « ىئاكرك لا ىغلتإ ذا

 نمتناكمذ_هألاق و ةملاملا لاعت ىلا فن : سشلاراشأ تدب !١اذهىلا ىوتناالفاهاباءدكنأف

 هلوقلثمىلا في رمشا اند. هتايهتداءام لاك ةعاسزرطأ نسافر طاف كمئاكر

 قاشءلا ل عىركملاتءلشدق « ىف وذ نمموئااذخو

 سعاو هممفي منا ||. أف ىل شب ال ىم ىلع كل ةالام تعلخ كنال ى رتام ل م ىلا ىئاكر تداع
 ه.فست ةفوكلا نم همال هنَدح بات ( ىلا بطلا لأ ىلعدرو) ىههتنا هولدن تالا

 كن ىلع ةفوكل الود هنكعل إاوقا ارعااوشه> .وةفاسمتع هيغل اوطو هلااهق هوس وكشلف ا

 تايقف هما اريسملا اهل آسيابامكا ايلا بكف هنم تسي هند- تناكدقو دا دغيىلار دف ةلاحلا

 اهيثربلاةفاهلتةةاهيلعح رفلا باغو هيار ورساهتةول تجو هاك
 الحاهفكالوال_نداهثطناق « امذالوادج ثادحالا ىرأالالأ

 ى رأى ركو ىدبأ(6 دوعي 5 ىلا عفيه قل ناك اماتمالا

 اهكراهةطسريغق فوش اهل همق 7-0 اهب هةسنء وعفم ن ء هلل ا كل

 ( كامو باتا ا: ١ 1 ىوعأو 5 ايت رمش ىتلا س اككتااىلاَن آر

 امدق هيحاد لكش انالكقاذو ه٠ اهتامسىف ةفيخ اهيلع تك
 امرمدهلتد_> اق اددلب ىضذم « م-ولكنيسبحلا رسسهلا ل ةقولو
 امظاناو عوش نأىورتو ىذغت ٠ اهريسغ عفن فرمضام هءفاستم

 الع 58 ىندزتل ى ى هدد الف ٠ ايتدزماملت 5 ىلاسللا تقر ع

 اههاهبتءوىلار ورست:.1 * هس رو سي دسعب ينام اهانأ

 اهافد_هدتنامئذلادعأ ٠ ىتاث رورسلا ىبسلقىلدعما رح
 اتعةيرغأرطلا فور ىرت » ام اك ىظفاو ىطخ نم بدت

 حه لآ
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 5 رهاط كاصان ريع ىرلساب 5 اةطان فسوب نب نكن اك ىناو

 5 رصات بركس ل ىبثلا همن 5 نك ذا هئرااسس اعاوغأم

 000 ٌكرصائةرشاو * مهياسحو ىلعا دغتافريصاف

 (دابعنب بحاصلا)

 اهب ىدنهزوقلا ناقامسع 5 قش ذم كبح ناكن ا نس انأ

 (ييسقنو :ةمومل ابها نان د« نموموف نمراثلا فان فيكس

 ىلاعملار دق ىلع ظافلالا طدخو ىئامالا ىدن- ىلءمالكنلا ردك نم (غسلملا نال. .3)

 مهلقا لاه سانلا غلبان ىلا ارعال(لقو) اركي ةانعموالق هلظفا ناك املك غسلبلا مالكلاو
 دباس لصرلا عواباجلا ةغالملاد تف ىزارلا نيدلار لن مامالا(لاقو) هي ديد مت_سحاواظذل

 هن ' الانا [ك(فوسل ةلاق) لما با:طالاو لف ازاوالا نعزارخ-الا عمهيلقيلوقيامهنك

 (لجدرم) ها «ةطنعهلا- فرغي ناسنالا كل ذكسف اهرو د كو هك فر هفاهمامطاءنكتمت
 ركبوبأ اقف هلت اكل ريال اذ هع اركب ونا ل لانقف بوث هه مو هتع هلا فذر قيددا اركب ىلاد

 نبى لأ (نومأملا ناىك-و) هنا كاجسربو التاقالهمكتت ا تمول نومة مثول
 ريوس سلا اموراولا «ذخا قرطأامنوسأذل لاف زيمالاهقادباو اللاَقذ ئث نعمك أ

 (مهضعبن ا ىكدو) غاد_صالا تاواو نم نس و اولا هذهلوة.دامعنب يهل

 هناهللاو كامو ل.ق يوي لعجو كم عر ةاوْلءاقيهللالاطا هلل اعف ىراكثلا نمدو دع لعل خذ

 ناكهناف ههالكن عى ةرهدلو هلصا هل سعاو هتاعد ىلعهزاخاو هبل |ن-تدحاق كرسسام كرما

 هانعم كنس ءرق اون زا ءادال «نيملسمال ةءفنا ا عوقؤل كما ةبهقلالاظا ىن_هدثاللعءاعد

 لخداىذلا وب لهب ىأ كل هوب لدق يوب لعجو تنع كر لأ نعت اكس اذافامكرسهقلا نكس

 3هرمستةسفاعلا ناقل سب ام رنسي ةوتاماو راثاا همة لخدت ىذلا كمون ل.ةةملسا همذ

 ىلاهودعب اذاو مايالا ضءبىف رثاسوهاهدمتو ذعهلثاكو ١ ارعاش ناك السر نا( ىكعو) رفاكلا

 كتلأس ن كلو ترضحد د ةةناانالعاانا|ذهال اقف ةفادغالدلاك دود عنار ءانشلا لغعف هاج

 رعا شلل ناكو هاج يأ نا نانتنبلا اهيأالا «دانو ٍتاءلابتقوىر اذىلا ضما ىنلتقتنااذاهتتا

 امةلمتناتنيلا نمش ٠ انت رع نكراثلاباذش لشق « ءاتباحالجرلالوقاةهم-اإ ف ناننبا

 نءو) اه مايل تاو هلق رقأمو رقدنساف امدهانا الط مث م كسساملااىل ةاّملجو لجرلا
 ه«صاوخ نم ةعءاج مد بةعوام هون ساخنا او هن الملا دىدعن ا ىكدام (اصصفلا تاءاكح

 نبديوس هنسبلا ماققةانقإ 0 "لع هو هندي مها افورح قدنأب مكي ألاَقف هترها ف لهاو

 قل همعمت رغل ةوقرت نطن فنا 0 ا نينمؤااريمااناهلانا (لاقف) "لدغ

 اقف مث ةبسع ناي رفظ لاعط عاض ردص ةؤش قاد دنز ةئقر رذ غامد 0

 نينمؤل ريما ىلء مالسلاو مههملا فورسرخآ:ذهذ دب هجو ةماه خافت رم فاسلا فيك

 كدطفنت صضناسنالا هس ىفاه اوفأان اني هو. اريماانل اهو كال ابدع باص ض هد ماسقف

 ا لاف :امءل4 لاةفان الثاهل اوقأانا منلاق :لاقام تهممامأ ديول لاقو كلما »ع

 كد قاح ةوج بح ةمدسستس ىدت اناث رغث ةئن ةرق ةوقرتزب رص نطب نذا نائسا



 (اهنمو
 قنح نمودو نمرتامضا!ىام. « القت ئدتلنومعلانا

2 
 لاملافمالسالا "هلماملاك مكتلود مايالا ءذه ىف 0

 (لافنمدهتنو)

 همس دحاهيهأ نمتانلو 0 هنكماام ضريم ءراااذا

 هس ىكس واموي ل دذمس « هرب دئءاس دهم هعدق
 . 0 رع 1

 ريثكلادجاو امون ناكّناو ِ هودعدبءرملاةامح ناو

 (ىبنملابطااوبأ لاقام نسحأ امو)
 ادرعميئللا تمركسص !تنأناو 5 هةكلمءركلا تمركصأ تاااذا

 ىدمنا |عضوم ىف فمسلا عضوكرضم «العاابفمسلا عضومىف ىدذلا عضوف

 اهرب دملا نما ىلا كالادتكن نكنإلا لاق ناملسنب هللا دسعلا هةازرارخات ءانمعلاونا(اكشامل)

 دقو ”ىلعامو لاسةذهترتخا تنالاةةفدعولا ةرم نمرحو لما ود ىلع فرح لاق الرعاف لكن

 هيلعهللأ ىلءىنلارادخاو ةفس رلا ميت خ اف دمر مهتمناكاخالجر نيعبس هموق هرقىمومراتحا

 ا”تىرع الا ىمومابا بلاط أن ب ىلءراتخ او ادن م نيكرمشم اب وحلفاستاكح رمس لأ نبا

 َناك ناحيرلانءسفنتيو ناوقلالا نعلصضينداش(نانلغلا فصوفف) ها هلع مك
 هناكوس ىفهلكل كشلا' هفرظو هنس> نمةقرمشمدادغرو .هفرطرخم نمناركس نابطوُسهدق
 هراهو هلأ نمهعاصف هنانعيك ]هلا ظل هساهنب لالا هع« ااك هئافص ضعءدنساسا عمجو

 دل اكلاب هلع»و هدوعمرظا اويهقمرو هراث ا عيدبب هْشدنو هراتشاو هدوإ هدو دا

 تناكنا هرهظياماهتقر عم ذتو هرتسيام ىلعمت ةلال-غفءاجةَرغىلءوسغلاك ةزطةلهدر
 ىطعم ىلع قمقعلا وذ ىمزلا باح ف شك ماكت اذا عفته شير قايرتف لت هغدص برقع

 ها هدروف ميسفنبلا تنناق هدى نسحلا عبر بعأ قمالاردلا

 ( ىمتاذا فل اود اريمالا)

 تي اضذاثسمغلاك د. ةوةر د ءااك# حدق ف سمشلالثم رنا ىرتاما

 تراذاههكحماةتوقانرهللاو « تروا اهنكلةروفاك ساكلاف
 ركبأناهي رخاوكشيهللانب دارمد اا 'مامالا ىلا ماشا كلم( فس وب نيذا احال_صنب ىلع تك (

 هلمهسب !ةصصوافلاحدق :وناّوع و

 ىلع >< فم سا اب امصع دق ن امع ٠ هيساصور كب ابا نا ىال وم

 ىلو نيح مالا اعاضاف هد هع ىف 5 هدلاوهالو دق س مالا, ن اكسو

 لوالا نم قالام رخاوالا نم هى فدك مالا اذه ظسىلار طناف
 ىل+ همذصناا اوامهت» سهالا او » هقعد د_قع الحو هافاانألا

 تاسالاهذهب هياّكرهظ ىلع راما قتلو اي



 م

 اورةظفاموقاوزغةدعج بنام قط لفاموي يعير عدلا ىذعملاةغبانلا ىلعمل.هأ(ليق)
 فالطابن تأ هاو هموق هلل اقف هملع تمعصتساام4لذؤرعثاا هئهدشاأو ترطوح رفعمسالف

 مالكلاءا عا ءارعشلا ( هنا هجب .ر ىلا لاق زها انو دعب رفظلان مرساانرعاش ناسا
 تون رمصتي

 لافو هذ.ةعتوظفألا لمهستو هدمسقتو ىنعملا قالطا نم مهريغإ ازوجعالامهمف مهلزياجا انام ىلا همف

 نملوسفأ|ةم_ىلا ىلعرعشلا لهعن ناك رجالا فلخ نمءارعشلاو هرعشلا,لعا طقرتل(ممضعب

 لوأملا ضهبهلذبو ةَقْحهلماو مو لكن آرقلا مي ناكوك فتم مواوقمنءزيتت الف ءامدسقا

 امهتعىلاعت هللا ىضر ( ىلعنب نسما ناكو ىلافرعش تدب هلإا تحذر نا ىلع الي زحالام

 تيارا (دانزلاو!لاقو) ها كضرع هبتيقوامكلامربخ لاف كلذ فهللمَمُف ءارعشأ | ىطعد

 ىضرةشناعةباورف ىتاوراملاةذ هللادبعانااردلاو نام هلاتلق و رع نمرعشال ىورا
 هللا

 (ةيف وصلا تالاقملا نمهملةنامم) « اهانءمللمالسالاو بيلا

 ادوىلدد_-ىبرغلا قفالا نم ل فراح الا لك ىنا ىب_ءلخ

 ادرب ىدبكىلعاهارسمل تد-و 5 ةملباب ةعقن الياف ناو

 ادص مهاصو اومقع !موقلىحامت هراامغاو حابرا حاشراسيلو

 (اهنسو)
 برقلا بح نمىانم تاقله ىنلانمديرئاذامىللمةولو

 بدع متي ىف باذعلكو ه ةمسنغمهاضرفءالب لكن
 (اند)

 نم لا وعدل سدل «ناسللا» قوشلارهظماب
 ناس

 فارتوأ ضغلافذتل » ام ه.عدتامناكول

 (اهنسو)
 قرانةماكةدصت/ىناما ه اهااصون م هال ئثم-ظءاو

 (انس)
 * اعملىذإ افراماا نمدآ

 اعنص ىتءهمو ىلاةءاذام

7 
 قراسس اما! ىقهمالظو هب قرشم كهدجوب ىلمل

 « راهلاتوضف نو م ه٠ اللافدسؤ سانلاف

 (اهنمو)
 قيرطلادتنالبق صراف * اعوجز تدر أذا سثنلاكق

 7 (اهندو)

 ىلادتلا بيطوثي دحلان طا ى. قيدصلا روز, قيدصلا ناكو

 نامزلا ىؤكشو مومهلاّتِبل » قيد هااروزب قيدصااراصف
1898 



 ا

 : لاف كلذ عمو هماع نهطأ | لاوزلهرعشب

 للا مظعال ركسلا بصق ه« ىتي- ىباسمظعامنا

 لديلاعب ر ىلع لسل!بلغ م6 الصاهتءتءندأ اذاو:

 هل اوقعم اذه

 نارزيخ نءاهماظعن اك « تنثن اتش تماع اذا

 عئامولا ضءيفاوةرغتو اورره موقف (ىنتا | نيسا !نبدهأ مطل اوبأ لافاو
 الجر هنظئثرغىأراذا * مهيراهراصّت- ضرالاتقاضو

 ٍْ هلوقعاممالا همقناداكتو هلوق نم نجهتسي امبو
 لقالقن واكس علقالق ٠ ىشحلالقلقىذلا مهلامماَةف 3

 (ةوتكلذنم أو

 سشامقلا بم نمدجلا ل هاب ٠ ىلوأب هنا لهأ سوفن بنو

 بلا البول ملا فة ميركا امون« اهتمهباغلادوسادوسالا نا
 ص والا ةيوارو لسج-ةبو اروردك ةيوارورب رجةبوار عقجا (ىربي زلا هللا د. :.وهالاق)

 ىضرنيسحلاتنب ميكس ةدم_سلا اوكف برها واد لاقو مهتم لكر كف او بدصأ ةدو ارو
 اهلاوركذد_ةواهيلع اودَأَت_ءاىتحا اوجرفنر «شلاباه رممتو اهاقعل مشي اهممءىلاعت هللا
 لوقيىذلا كب حاصسلاريرجةيواراتلاةف مهرها

 مالس در افةرانزلا تقو 5 ادسلو سولقل'ةدئاصك قرط

 تلاع متمالسإ ىلخ.دافلافالا وذ ءرعشس عيقو كلبحاص هللا عبق قورطلابةرانزلا نم ىلح ا ةعاسعاو
 لوةيىذلاكيساص سار يثكة ب وارل

 ّت رق نيعلا هبأم د نسجحأو *# اهءعارقد امىءءارقد

 تلا مهر عش حقو كباس هقنا مق مكتي نأ كل اص بف حاكنلا نما من.عاَرقأ ئ سدلو
 ' لوقيىذلا كح اسيا ل .هسةيوارل

 ىلةءنعتافاملاعبالط ن كلو * !ميلطام سم ىلتءتكرتولذ
 سدأأ بدصلهب وا ارلت لاق ل هرعش عبق ةوك.-اض هللا عجترلةعبلط نكا او ى :رهمارأاك

 ل وقر ىذلا كءداص

 ىدعبامبميياذنمىنزحاوف 5 تم أن او كدب امدعدب مهأ

 لاف اله ءرعش حقو هللاهصق دعب اهةثعّ نمالا ةوههلاف

 ىدعب دل + ىذا دعد تىطد الغ. : « تما ناف تدم>أم دءدب ها

 اتا-ايرثلا مهما ذا الل هالنارتوادعاو نيقشاعنم
 نيرا : : 5 ةحابصلا مو اذا تس اهنلاوالاستبل متاياناب

 اها اوح نعمت ١ ورمحا اومهمممدد» او ىلعنأت للف ماامنامت لام اله هرعش متو ك اص هلبا مق



 ١م

 01 رست ا ىع)
 نامحي ىدنا!نمتلتو * تاتنبح ضاررا انيتأدق
 ناسغالا لمانأنمتطةس « انرهزلا متاوخ انيأرو

 (لاه ن مرد هقتو)

 ديو سوعُمو سجرزن مهخأو » سآءامسو لودسح ةري
 د:با.ضو ةمادمقربو ساكباصءو ثااثمدعرو .

 ميطحلا نب سقلوق كلذ نغ محاطة سوءارهثا| تاقرم-نمةذسن 11 ذ(فرطتسملا باك ىفلاق)

 اهءادشو سوالارعاذوهو
 دوزتفاهفورعم نمتعطسا اخ « ةراءمالا فالخالاولاملاامو

 اهينلوقي ةيعكلا ىلعةةلعم ىهو دوعلا نبةفرط د مصق نمذخأ ام ذك فيكو

 دورتف اهفورعم ن هتوطساخ « ةراعمالا مايالا ام كلرمعأ

 (بسطاانبةدمءلوق كلذ فز

 امدهتموقنامنب هنكلو 5 دح او كله دكاه سقناكاح

 سيقلاٌى ىمالوق نمءذخأ

 اسذنا طقاستس ةناهنكلو » امتترشت وسفن اهنأواف
 لاف رهشا اررغىلء هنردقو هرصن ةعس ىلع رب رحو

 دوام ذل ناكل موق ىلع 5 ىلام ل ضي دوامللا ناكل

 وهون اولا هيورتو ناسصلا هظذ دوم ثمرعشوهوريهز لوق نءهذخأ
 دل#ريغءرملا دج نكلو « تعملءراا دلع دج ناك ولف

 خامذلا لامدقو
 اهريضبالهريض ىننع رش و 0 عناب سبلسفنلا ىرتمأو

 رخ"الا لوق نمذوش اموهو
 1 اهرمضيالام ءاسمالا ن مىنعو * هعيطتستالئشلا سوفنلا ىجرت

 دم ا اطق كاريثكر عشا هدقن عمناكة يهاتعلاابأ نا لمقامءارعشلا تاطقس نمو
 لوب ةرصنلا ارعاشاذهنينموملاريسأاءل اقف دمش :رلا ىلع خد هنا متدكحاضو ه«بايفرذام نبا

 ىذلا دهام لاقت هلادشرل للخدافةديصقب ىتنامةن_ لا ىفلوقأانأ ايتيك فقةددصق

 لوي [[لوقا تنك ولنينمؤملارم'ايرذانم مني دم لاَقف ةيهات ءلاو أل وق وع
 ةعاسلاةعاسلات وما » هعاسلا ةيتعانالأ

 9 اوقأى كلو اريثكل اوقأتنك

 دودهملاءناكحاماكر3_ه 5 ىلو مويديجلا بنا

 دوحو فايع نم سخن عاج 3 هواماسالو همن ىردام

 اًمساو اظغَت ,وعنأ ةيهاتعلاوبأ داكفم٠ هردفال ا ةريشعب4 صضاوهلوق دي هرلابعأت |

 دهشة ةغالا لهأ ضعدو قبسلاو ”لسشفلا هملا نولسي و نيثددحلا انا هنوم-ي درب راشد ناكو |

 هرعش



 ليلا

 نم ةراجحانيلعرطماو لدن -نمىطاوهاذهناك نامهالا لو «ءلعهتنا ىلصلوس .رلا مهاعد
 بطخ)همل اند هاو دنعنمقملاو هاذه ناك نا مهللا اول اوقيلو ماب اذ_هبانتئاو أ ءايهسلا

 تايمر ها ابدت ءالا دن هناو لوي ىلاءتهلنا نا( لاَقف موبي واعم

 ند نع هلزنأ ام ىلعن تحجممجاو هّللانشا: از>ىفام ىلع كمولتامهتلاوانا :>الا لاةفىنمولتمالعذ

 ها هنيبو انش تلسو كنئازخىف تلم ءةئازخ
 (لئاقلاردهتز

 « رهطملا ىنلا كاذهنا ولو « املاسسانلان لأ نم د-أ امو

 رذبمنولوةبالاضةمناكناو 5 0و ثاف

 رذومنولوةب اةيطتمناك ناو ه مكيأ نؤلو ةءاةمكس اكن او
 ركحمعو فاريداو زنولو# اوتي ٠ اهتافلاللاو اًماوضتاك نإذ
 يك هللاريغ شالو هانثلاو حدا اىف سانلا,ثرتكتالذ

 (سقالكىبا)
 مو هقوربلاب ىداوغلاٍب وو * مر لطلاب وحلا نيدو ىرس
 3 مح مادو اههفاطعأاب هل مشنلا دارنا" ىطةق و

 حت سن ضو يامن يف عادم 95 صراع فطاعملا نة« فك حاضت

 حدق:ل بال اةمفسف هنرارش *» قرايدنز املا فكدي ىرونو

 نالفئنءتااقفةأر 1١ نمماهال هو بردعلا“ ان 8 0 (مهضعب نا ركع )

 لسغلا "ىلع بجول هنلمفول هتلاذ اءملاتف ىتكست مم :تااقن ونتكتا اهل لاقفاهب ثيعلادارأف
 رعاشلال |وقعطق تلاه عن لاق لو م !اهوروفلا ىلءهتباحا

 بطالاةلاس ان ٠ مكتستك انءاولو-
 ناربك أ آهللا لاق لعاسفلا نم تا 35 لءاف ا اننالعاف. نعءاوأ ولاق هعطقب ذأ اف

 ميمدلكنا ََ ,واهماللاةفاممدناكو 4 : واهم ىلعر روعالانب ( كي رش لخد) ها اع :رمممىحامال

 ا مريخ مدتلاوروعالا كا ناو كي رم هللامو كب مسا كناو ميمالان مرخ لمار

 كئناو تالكلا توءتسافتوع ةبلك الاةيواعماموهن واعاشذا هللاقذ كءوق تدسفكن

 اموةصأ نيالا او برها نمريخ لل او برخ نال كناو رذهدلا نهري لول اوزذص نبال
 لوي وهو هددعع نم جرح ممن نمْوملارم أ انملع ترص فيك تر غم ةمأ الا ةمنأ

 ىفاسل ىىمو مراص ىدسو * برحن.ةهيواعمىتتشبا

 ناءطلاىلاّسمتةمعارض 01 ثوماىع ىنهىلو>و

 ماتيبأل أوقمهضعب عجمامل نا (لدق)

 قاكبءام سب دهسا دق بص . قتال مالملاءامىقسنال

 ىلث عيت تح هئعبأال ماقول 4لاقف مالملاءامن ءالماقاذ هى ىلْثءنا4لافوازوك هزه

 هل وعاو اهيقراعتساهنافزوكلااهماا ازوبنم لظامو ىدغصلا لاق لذلا حاندندةشيرب

 ها نسما ةرامتىف لذلا حاذلل ضف اةراعدساو لذلا حان لثمنا
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 002 ا

 نينيدلا لاهي نيد#تنيدلاردب يشل لاق) ها ةهسومريغةدوكذملا ةجطاف ةفاناو لقثلاو
 داع اللاعوضومنوكينااما لمأتل اداه ثينيثثا نمرثك أ ىلع لادلا مسالا (كلام نب د
 اهيلعالاددا"الا عومحناعوضو منوك,نأاماو فطملاندحاولاراركن ةلالد اماعال اد ةعمجما
 نأالا ةيدرفلارابتعا هبف تلم ةقمتعلااعو ومن وكي نأ ماو ءاهسم“ازربأ لوب ىلع درغل|ةلالد

 لمعت مدحاز هظذانم4ناكءاوس عهباوه ةعقلاداح الل عوضوملاف هسفإب ىشدساولا ||
 نمدساو هل ناك هاوس عجبا سساوه داح ألا عومث عوضوملاو لانك ن كت لوا دوساو لاجرك
 سما مساوهروك ذل اهلل ةقمتدلا عوضوملاو طهرز موقكن كي رلوأ ب صو بكر كه ظها
 ها ةأيسوت م هسكءورتوةرقك ءالانهدحاونيب وهف ةرشب انو فايلاوهو

 (ىسدلةنابتبل) ٠37
 بجاوسفومسلا عقواهلانودع » :مهروهظلانقلا فارطأب انقاخ
 براوشو ىملابهنم مهوجوال » اونثناو ضراوعلا دممانلبلاوقا

 لعافلاهنا ىدادمهالا حب رخااف ناك اماههتسناك و هن ىلاد ماب لخ دمهضعينا ) ىح)

 ما نيدهاش نوك:ناالا ةطاولملا تمرسو تانامال ا تدسف لاّمف كلذ ىف4ىلءّةذ

 : (ءارهشا!ضعب لاف) ١

 كب رش هلدعي سل ةط * اوللا ىف بذهلانا

 كش نم رل-ءد هللاق » همال_غال_خاذاف

 ىلأ ةثامة صح ىلا نب ناو ع ىطعت نعماد4 لاذ رودملا لع خدةدئازنب (نعمن !لمق)
 هلوق ىلع

 نايشو فرش ىلعافرش « ه.ىتدازىذلا ةدئاز نب نعم
 هلوقىلءهتطءاامغاالك لاذ

 نجرلا ةفملش نود فيسأاب « انلعم ةمثاهاا مون تازام

 ناتسو دهم عقو لك نم * هلقو تاكو هبزوح تعنذ

 هللاقفةيوعم ىلع (نعحتىانبادفو) ها زيا ودار مأو نعماب تنسحأر ةوضملالاقف

 ْ هلوقل وأ لاصو أ ىذلا تنأ

 اهقورعتاملاءلا ناظعىورت ه ةمركب :>ىلا ئفداق تماذا

 اهقوذاال ناتماماذا فاخأ ٠ ىتافةالسفا اىنثدئالو ه
 ) ىألوةب ىذلا أ لب نمت ىلا نب الاف

 قلشافو ىدوجامسانلالئاسو ه: هتزثكو ىلامام سانلا لأن ال
 قلعلا نم هيور أ رلا لماعو « هتص-نيبلاةادغ ماما ىطعأ
 قذعلا ةيرمض هقرساا مكاو 5 ضرع نءءالحتلا ةذعطلا نعطأو

 قرسفلا ةدعرضب سمأ اذا * م مئارس نم ىلا سانلا ٍلعبو

 لهأن ملجرلاموب (ةيداعملاف) ها ةلسب هلرماو نجحت ىلا نباايتنسحأ ب واعم 4لاقف
 اماولاه يذلا كموق ىبوق نمللهجأ لاقف سها مييلءاوكمل» ني-كموق لهجأ ناك امنملا
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 رقت بلو ضافغالاو عافترالابني_مقدخلا ىدسسا فالنخا انوهاع اه اودناكضا 31

 تسوأ ةريسيو أ ةمع نيدلقملا فال_:حا تديسل لوملاناك ناامأ تان :راا هم فلاب انامز

 هدشقد_-ىد_-ازماذاناسنالا نا كلذدب ويامتو الفملأو ماد و ضامتخمالا او عافترالا

 هلوح نمثدح اوريغ ساناافدجويو ن نيش دش ئشلا ىربهئاق ةرمسبوا ةنعىرخالا فلات ىّتح

 هيشعئد حازمغي ىذا ناقل او نيكد ةشلاى :ربالف ةلاحا كلتا أدق ضاقغالاو عافترالاب

 1 .يقنيشعلا ىدحاب قرملا شل ىرب :رغتال نيك ئثلا ىربامنا امخأن عض ةضتتوأ عفترت تح

 اذهىأرا كلذالزلو طقثنينثا دهس اولا ى ريف عيشلا اذ فوه حبش عطاتقنل اىلا لصيف ىرخالا
 اها جر طل ةعقر ف.عضت ىفاك حوزلا وز ةبسن ىلعذباهنرمغبارثكش مدح اولاءوشلاىارلا

 هاذاؤوهسةئدرفناو هرادنك أ هنع فرص ههزتت نم ع رفاسإف(اهزئةمامونح رخال ناركذ)»

 لاك مكلانعتو تفك لاهةيرقأاةذهن ملاه حلا اهيأتنأنبأن مهللاَقُف لجين م عيا
 كلذ كصضف لاه جالا مكريمأ فكل اوقف دكولاف مهلا وما نولي و س1 !نواظن لانعرمش
 طوسهملع بصوىلا.هتهللا هدهتف هلوسر ىلعوهللا لءئرهتم ل حر نع لأ ثلا 5 وويشلا

 قئشاف جاجا ن6 لافتال لاك نيشلا اهي أن ن نمفرعتو ألاةفهلوهسا : نم لاهو دك اهو باَذع

 أ/روشلكف عرصأ ىلاو لع ىبثونجنانأةلاقاللافانأن مفرعتوأ ىد. سايل لان يشل كلذ
 نمةياغل اوهاذهو هلي زل هب هلو هنمح احلا كدذف ثالثلا دشأموملا اذهو مانأه ثالث
 رااو ضءاخلاو رااوولحلا ىشوةعستموعطلا (ةدئاف) ها همك قلد لاب هلفا هلماع ها>

 الدتعموأ اهمطاو أ اهمثكن وكي نأ|ما ىلا نال هلاو مسدلاو ضقعلاو فن راعاو حلاملاو
 فيلالا ورا سم شيثكلا فراخلا لع فا مهني لدن واةرارملاواةدوربلااماهفلعافلاو |||

 اضيق لدّتمملا فو ةْض وج فرطللا قود اوَدَض هوفءف كلا قةدوربل او دول .لدةءملا فوةفارح

 |١ درا ارم تامعط عقم دقو ةهاغتلدتلا ىفو ةموسدف.طالا فو ةوالح ف .ثك ا)اىفلدتءملاو

 معزو ةقوعزلا م: و ةذختسلا ىف خ_ولملاو ةرارملاو ةعاشلا ىهدإو ضمااىف صضيقلاو

 اهتم-ك اها دءاضو ةولملاو ةضوجلاو ةرازملاوةو الما ةىدرأ موعطلالوصأن ا مهضعل

 هرك ذامىزارل'نيدلا ارخن مامالا لأك همدع ولد:ءلاحازملاد وب ىف( ١فلتشادق) ما

 من موديالو ْرقسنال هنأ الا ادوجومنوكيدق لدتملا بكرملانا ىلع لديءا ثلا ىف يشلا
 املاولاه دقذ هلاوحأ لك أ ىلءرصانملا نم حيزتما اذ جازملا دعما اماولب وط م الكد عد لاق
 ةمالعلا لالا دّدعالا ساي ىلوأ هبلا برقام لك ن وكي نا بو اعنيمم ىمةاسا ىلا دّدعالا ناك
 لد: ءلادودو عاذمما ىلع اوه>!ىراصنالا دعاسنب يهارب|نيدتمقا ديعوبأ نيدلا سو

 طئاساذهو طناسا | نمهءلعىلغيام ناكموه ب كرما ناكم نال. هتقتشي ناكم عانم أب
 ناان أكل ذورطن ةحلاهذ- عفو عدمدلا لاك هدوبو عنتمفاناكم وهال ا بف ةلداعتم

 رعسبلا“ هزملانالتاءمكلا هرفأناكي نأ ب مالا ذهفتانفكلا هبةتأناك تام لدةءاابانع
 رايتعال دنهل اذ ودور زواذه ىلهذ ضرال او" ١ ىرهو نما اريثك هير ار مواقي رانل نم

 اعلا ٠ نءهءلعبلغامناكم .وهه_ةعس ىذلا هناكمت روك وتابمكلا نودتايفيكلا

 مكلابوهاما زيطسا را متءالاوطقف ةمغ. كلاب وءامنا جيازملا ف را جالا نال هتمفمكيال هتيمكإ
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 ارامي دراثيدال كه_لاقديزب 5 هر فورءملا بهذلا انأ ىلا

 لات اراطئقرام دال هليا و لبردي 1 لا ةف

 رمعلا دف ىداعتن ابو * رةفلادرطبْلدوءاجرب

 رج !اهفاعزم ىلعترزو *« هبتبرشنأب حاجزلار شخ
 رلا كيا كناك د 03 09 1 ىثوا تم تلسو

 الدف تا أو هلالا الا دحأ ىجتربام
 هدأ سلام ىلاعثلا كلما دبع (ىّتسلا فلا ىلالإ

 مهسلاو ىمزيعلال © ل_<ي * عرفااولمالاو سفنلا كز ىلخأ
 عفرلاو با 2 هو ىتااح ىلع «٠ ,ءانا تولبذا ه:.تك.-:

 عرش ن م عفنأو عسط نم قفرأو * قوه نم سن 19 لع ن مظءواب

 . (تاسل)
 هفاريغب دوسلامغر ىلع * مائنلا ىف ة ريثء سخ امو

 هناضالا قراذتالىديح « ىصخأو امو: :تصصأ دقف

 موضكنل)
 ام وه نم ناكرالاب أ حمو ةحاح لك م نم انيضق الو

 جئاروهىذلا ىداغلار اظل و «* انااحر ااطملا مهدي ىلع تو

 طارالا ىرطملا تانعءاب ثلاَسف « الأ ١ ثيداحالا فار طًاباندخأ

 فا اوطلاىف تدك لاق ىرهملان والا ىذن 2 قمنا ىو د( ريصلا فرازملا باَكَنم)

 لوةتا.هاد-١تآشناوانليقأدقنيتراحياذاو

 قصت تكسشو أن ي-:- لاح « هع له<ولام ىلع تربص

 دب قا ىف نيعلاف ىرظانىلا < اهتددرغ نءلاعومدتكلم

 نال.ثىلناك تلاف ىشامو تاق طقادح أ ب صنم ىلا ةيدصم نمتااةذّةبراجاب اذامتاقذ
 انولأ ىكت ف, ك كيرى اررخ اللا ءهدحأ لاقف ني :دكب ىصخ امهو أن اكو ىامأ نايعاي
 برشو: عالق تافكلتت امهوب ألخ دف لئاقلا برهذ 6 رغو ةرفشدخأو ما هنيك

 ىروتن ا انارحو ًامظقيرطا!ىفتاخ بالا عسر و عبسلا هسرتفأدو هدح وهم لطف جرفل

 ةقدل !ءاوثااثدحاذاهنااوعزل وقأني5ادحا اول! لو>الا ىربام بس (ىدصل لاق

 نود نيةولا ىد>اىف اهعذو نع ةيد مالا ةيوطرلا لب وة وأ اواذعءاضرا بوس[

 ىال ةيداملااميوطرب ”لةدنما ةروملا عب طختاوعمو لَو دق ىااةبهطا قس ىرخالا

 2 ةرمشأ اذا ام”ليوهتلا هنمثدح ىذلازمغلا هس رخآ عضو ءىف لإ ءلركتعلا نضل

 هعانطلا عطومريغت - الا عطوريغتولف فةسااقرول هنم قرمشب هنا تدبا ١ىءام ىلع سما

 ةروصلا قرنق هن هن ل .احلاىفام عابطنا عضوم لادا ب>و ا زيغت كلذك فدسلا ىف

 دءاسنب ميهارب اني د نيدلا سه ةمالعلا يشل لاق) ىسهمن!نيذثا دءاولا ىريذ نيتروص

 نييشى ملا ىرباغا لب هقالطا ىلع سد ن نيشُش *ءىدلاىربلوخالانا مهاوق (ىراصنالا



 نكح

 دس سورك ساد فرع ينم هراعشأ ضعف اتا مار

 سا21ى َّى هر نكي /ةنال هلوقةرداءمو هرطاخ ةعرسن هده اشيناك 1 هؤخشسي وبيطلاانأ

 لشمو هروذ-دعب اذ_هلمعي هنظأ مامون راع نب ردلزا د اك تلكتاالا حلا
 سؤكحا اترادو ساحل لكامل تةوإلهرض- ؟ءىثب نم انا رتوكي تأ زوحالاذ-»
 اهديفو ةءوذم اهياحر ىد-١باول ىلءرودئاهاوطىفرهشاهاو اهده:_سادق ةبعلجي رخأ

 لاقف) ترادفاهرشنو اهدينماهعضوف برشنا١|٠ءاذ> تفقواذاف راد” ناك رةقاط

 (برطلاوبأ
 اهمأذفانةمكحم ٠ اهرطث اهرش ةيداجو
 اهريشاهركماهنيذت «٠ ةقاطاهدي ىفو رودت
 اهرذعائيهتلعفاع « اهلهج وئانتركسأن اف

 (لاقف برطا!ىنأء اذ دتذق ونت ربدأف)

 جرا اهمح ن مم باقاا 5 4 وراهه.جلامةيراج

 حيراو بطن عيالك « !مبريمس ثيةقاطاهديىف

 حوفسءد1لا ف ىب قيععمدو * اه راسا ٠ نمساكلاب 1

 (كلذدنع ببطا اوألاقنراعنيردباذح تق :وذاه رادأو)

 برعل ا دمس نناو اندمسس * بدالا ندعو ىلاعملا اذان

 بح م لاوس انلأس واف. » ةر_ هيثم لكي يلعتنأ
 بءتلانماهادر تءفرمأ « ةدقار كتلباف هذهأ

 (لاملا كات ىفاضب ألاقو)
 رضم هيارفذ تسكر خاغا * هتاود هللا مادأ ريسمال انا

 رشالو نجاهدلاو ناك ام + تشخاومت ن هةبراح برشا! ىف

 رذت اموىانامل-ه3 سدو « هناهمت نملجرد رق ىلع ماه

 (امهيدب ديل اة: تطقسؤت ,ريدأو)

 املأاهراودنمتكتئاالو « امدقامشم دنع تاقنام
 انلعامو اهلاعنأ لعب *« اَتيؤرل.ةرمادذثرأ)
 اه.تيمكتًرنا اهيردطأ + اهءقاو ىلع اهاتالف

 لاَقذ تعرف اهعفرب ر دب أو سو ركن بالفن ظفصمل .نكلوولثعاهاعشو ريثكر ه«ثاه-دف

 : بيطلاوبأ
 قانعال لصت سدانا ىوس « اهينب.ءالرئادغتاذو :

 قايتشارغ نعفتراز ناو 5 راد ارمغن ءذح ردها ذا

 كيدأن ع نوذظاا ىف ::تدرأر ديلان لسنا كلج امراعني ردبل بطل اونألاقو

 يبرطلاوأ هل لاقذ

 ارادقمرصعلا لأ اء أو * ىلدأن ءنطظا ا ىننتذنا غزا



 (اذهاهنزوانالودلا ف سبة ؤمرالاوأ لاق

 هناةموهماقس لوط» انضأ « ىذلا ن ع مالملا فك ىلذاعا

 6 اهنس مالا لم هدنعأو « .هماقسوادف هان تاك نا

 هناحرو هر_هد ةدشاىع رب #2 ىذلال لن كنأب لاقي ىتدح

 هئاصعأ نمتسلف ماللالوط « نم هءفكي هاف هعدنالوأ
 هنايقر نم س>أل هم-ىف «ىلذاوعتصعناءادفاا حور

 (تاسالا هذا ةزاجا ىبنتملا نيا نب دجسأ بءطلاوب أ لاه)

 هتادو. ىقهنمةيحالا ىوهو * هثانلا ىلقلو-لذاوعا!لذع

 هئاحربنع نأنيحد_كو « هّرح م ءاوللا ىلاماللا وكشب
 هتاضراىفْك:ملذعأ تطأ« ىذلا لاللا ىلذاعا ىدهعو

 هناعمو هضرأبنامزلا ك١ « هناف بول لا كلم دق ناكنا
 هئاعسأن م فمسلاو هئانرق * نءرصنااوهداس-نمسعدلا
 هئاضموءهئاناو هث_سح نم « هلالخ ثالث نم ةئالثلا نبأ
 هئارطن نءنزهتف ىأ دقاو » هل -ةعنيتأاموروهدلا تذم

 (لاقف: ةلودلا فسمدا ازتساف) 5

 هئامو ه:ةج ل _:هوح و # هل 5 | دي لود عا اب ل_عأ باقلا

 ف و هن-سحو هناهتق #ى ولا ف كتساليحأن هو

 هئادعأ : نم هسبف ةمالملانا * ةمال_م هنمف بحأو هبحأأ

 هنافجا» نءتفعضلارتامعد» م-هلوقوناعللا ن مةاشولا بع

 هاوس ىربال فرطب ىرأو #2 هسملقب دو ن نمالا ل_-فلظناام

 هئاخاو ابر ةجرب ىلوأ * ىمالاب ةبايصلا ىلعنيتىلانا
 هتاضعأ نم معسلاف اةفرتو * هماقسأن ملذعلا نأق الهم

 هئاكيو هدامس ةدورطم *« ىركلاكة ذاذللا ىفةمالملا بهو

 هناث-ا١ىفاث> نوكب ىت> + هقاوشأ ىف قاّتثملا لذعنال

 هنامدياحّر ضم ىل-ءدّهلا لم * هعوتمدب اح ريم لءغقلا نا

 اذ ملا ءقايملل ف ةرئابذفت قوشعلا# قذعلاو
 هئاد_ب هترغال هي امم هب هتيدق نيزالا فئدلل تاقوأ
 هناضسو هسأبب لوزي الام *« هناف نومعلا ىوه ريمالا قو

 هتازسعوهداؤف نيب لوحيو « ةرظن ”ىمكلا لطبلارسأت#سي
 هئافكا ىلا اهعماس عدب ل * ةوعد بئاوذلل كتوعد ىلا

 هئاروو همامأو ال_داصتم + ه:ةتونامزلاقوذ نه تننأف

 هثانآنم 3 وسطملا ىلعو » هسائجأ نمناكفديدؤلا عبط

 هئاقوو هدنر_فو هل. صأىف « امن روكست نب فومسلل نم

 ناحححري)



 فن

 (هياو- ىف هريغا)

 دو-و ملال ءموقلا م ركهءذو 3 ساد مذأ) قأَ ا 7

 دوش مسالاو لهاا مدل « فان سلذا سذماا كزأ تساو
 دودلاهلك ا و لد ثان ادقو 5 هلك أن هناسنالاو ركب امو

 فا ةرخاشثمءال_ضقاا فنصاك س>-رتأاو درولا نمب .ةلضانتلا قاراكممضعب عضو (دن)

 ةرحاقمو بر هاو قرمدلا ةرخاقمو ماش اأو مصم ةرخاشمو مركلاو للا ةرخاقدو لد -ةأاو
 همق نامتالا ن نكعكلدلكو تادرلاو ىراوملاةرخاشمو مل“ ءاوركت ا١اةرخاشمر مدئااو ب رعلا ,

 ةعلدب ةلاسر كلذ طظ[اعللو لام همف ل ةعللاذ دايزلاو كا ةرخا ةءاعاز - و نم هلا

 (ةرخاشا اى هللادجر ماى الإ ىلا

 رطقا ام يأس ان ل١ لاف رطقاا امم 00 ىرحول هنمة. انف ماج رع

 رخذلا قب نا رظناف الذان اها * لري لو امانأ اييدلا رخذأ ىتذ
 ىفلا كلذ انريسغ" 00 1 ىدننم داما رخفلف ءاش٠ نأ

 رسهشلا اهعمي مانالا اك ءأا 31 [مقارتفا دعب دوا اءالعلا انعجس

 ىرق نمهبرق 5 مساج ن هراطعءاا سود. نان انا اوصل و ناكماسقانأن ا سانل رثك أد نو

 ندر رج لاقالجرنا (ىناعالا بح اصلاف ) لسعأ قاد ى ناهس م ريس ماع تا

 هلاتعت_تأدتو ةيطعغم اىلاءاحو هدد ل لد اوماَكْفَر ءأ حم 5لاه سائاار 2

 نيل لاسدقو ةقيهلا ثرمممد: "حرف تبا, جرخاهيحاصف اهءرمض صءل هو اهلقتعاف
 نهب رنات 0 قرد اى دج لاغال لامه فرعتو أ[ لاه ماالاقاذعيير لاقط ل

 رخاف نم سانا ارعشا لاق هنمباطمف باللاتو ءعمس نأ ةفاخم لاق اللاه زئعلا عرمذ
 امنوطننءحرع .(ىلاءت هللا لاق ىت 5 اعيجو_مماغتمسهعراقو ار ١ ءامزيناع بالااذم

 35 . الا هذ ميدارملا نأ ىلا سانلا ضعب تهذ ىدذصاا لاف سانالء انة هف هناولأ فلم بارمث د

 رودةملا س اى ذهرك ذو :مكحلاو توتا ثااناول صفا اممناو ماهو و وتببللهأ

 مخ نوطلن ءحردعاع# كنار دو لما ءطهتلا ل_ه>-نيرمذا1لا ضءنلاةر مبا

 هلل شاح ناقد ني ديان عطقو هنريك ةميحارالل (ىلاءتهلوق) ىسبتا :أساحما فن الستألا

 ساحل كلذ ىف هينت:قاللارصم ءاسنّن ا ىن_غلب بهو لاق ميركث | «الا ذه نا ارنشب اذ هام
 نع هزغم هلثم لب ةرمثامء!! د. نأ لأ اذه. ندر ىلعنيد#ث لاق ارم دبا دهام هنن شاح ناقو
 نملالةءارقلاهذه حاسزلاركش ا وامى ءملاو نيشااوءابل ارمسكب ى ءرمشبا دهام ىرقو ةوممشلا

 (لاهنمفرطدقو) ىمهتنا فلالاب هنال فعتملا سرر فانت

 ىواّملاو ةلدالابنكلو #* الهجره تبرم امال ارمعل

 ىوادتللالال-اهبرشاف # ا ىاط# ءادب ه تضمه لل اف

 ِق (نومغا فرد دافوس هاني نيسطلا]

 2 هن نابع كلابح « ىلا لهو ءاسنلا نع لق اولا

 ر



| 
 ١ 0ع تس جوس وج دجال تس تحسس ومص سطس ل اك مدع وعلل دع سس ع عع سطل ع رجم

 رسصعلا لهأ خباش« ضب وهر ىلها عدوان الث تدك لاق نين : الثو نين 'ةمسة سورا ئشسمدب

 وهو ة:سنودهرعد فون ىلنب 1ة.؛سم ىف ىلوقدريغ همفدكر مشي ل ىف ىلءلا نم هنأفان ًاءرذأبو

 هو> ىه لدذا لبا 5 هلت ناكو ىعال_-- اراب

 هوقالولوحالف امعض « ىتثروأوالو-لّقكتم
 لوقيتدرأ ناانال اوماي تاق هقئابالا ةوقالو لو الف ىناثلا بكو هطاعام_متكوهابعأن
 ضءبن ا ىكحو) ىه 0 :ًدة فا دريغ ناك ناو ميلغعلا ىنعلا هلا كلذم ءأق كريتلا هللابالا

 لاةورخ لأسو قرثولا ةنرغ 10 علال هداللاّقث موق ىلع (برعلا

 (هلدسس-) ىسممنام ا ىمالا تعضولاعفالان طظأام لا تبان“ لاقنرغ !لأسو ديد

 ءادشبالا ف ثوكننأ ةعقرلاامأ اهرحواهم هنونيسلا عاربا م-أروحتكمسلا تاكأ الوقت

 يح مي مركب ”باماعنولا اتا لرب :اةود- ثريا نركو

 ( ىل.ةءلا نسما 00 رشلالاقز
 رادمرادقلات طق ىلءاهاو »* مم اس- أس رتدغنيذلان 2

 راثأ مهتادوأن مواقرو + مهدفر نم مهادن نضفغل موق

 أ اهل قت الش ضور ع هنأ حصص نب لا حاضو لكن

 (ةيزخف سافنوأ)
 مرادؤبريخ مزاحو « مزاح ىريخ ةءزخ
 مدآ نب ميت لم « امو ميةريخ مرادو

 (عئاطلا بط ايهّللا هجر ىذرلا لاق

 قَرفدنال ءايلعلا ة-ودفف « اكلافنينمؤوملا ريمأ الهم

 قر هموتامتلا فانالك ادي 5 توافتراتما اموبانئدام

 قوطمت نأو ام لطاعانأ ه ىناق كتزيءةفال ةناالا

 ثيعي وهو هدنءاموب ناك هنا ل. قو ىؤرلا فنأ مغر ىلع لاف دا ف اهنا نا لق

 ةضار مش لبال لاقفاهنمةفالخلا ةعئار مشن كنا رططأ عئاالا 4لاقف هنأ ىلااهعنرب و هتيم

 نبباهتب ؛ لاَعذ كءعسااملاّةؤ هنع هللا ىذو باطات! نب رع ىلع لر لبقأ هيا (لادب) و ةوم“ الا

 موتك ردا للاسقف ىظاتاذيل اه ككسمنيأولاقرانلا رح لهأ نم لاق ن علاق ةقرح
 ىبالاهر < لاقذ هم“ نعبرغلا ضع (لُمس) هذع هنا ىذررع لاق اك تاكفاوقرتسا دذذ
 ىهتنا قروزىالاكواقادحال ىتينياللاةةىدنلاوبأ لاك ددنك ام لاف ضان الاه م

 (كورلانب !لاق)
 دعميوىلاهملل قربف.كىأر 5 ادعاصءاعتنيسمانأ ناك

 (نيدلا بابه ىضاقلا)

 درحاو دو: لضفااالا كزمامو «بذاك ومد مولانا لان هو
 دو# مذنأس !نلا نيب بمعلدو ه ىكماع كلددلاالا دج امو

 010 1911 اور سسسا ووو دوس
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 اوب1

 (نيداوم او ماع !لاثمأ ىف لصن)

 هذه لاّمؤ فن:حكؤود رع الا تامالان موءهال ىواخلا

 سانلانبب هنلا! تلطاد_ىفد اكيياا هعمه:<بتئاغلا - رظاا مح ولا اذ مانو ما
 ا ح رك تنسف ارا ءاروعلا عمءالوللا تاددلا كوم قرالا قدرت

 هلوبوهلوقءاوس بناجالاك اول ءاعثو ناوخالاك اورماعت ةرونلل م.الاو لمعلاهل حارزلا

 تاتلفءرهظت بولقلاٌسغ هاسكلا تت لبطاا برعض همانأ د_هنال قزر هذ كل ساره

 ةيمكلاكنالف يذيب لقو مسنمف عقوتوملافو توملانمرف هوجولاتاسقصو نا.الا
 ىلعدقعانم هحاتداوصقراطاطك ةنانرعىهو سانلا او..كتةربالاك ةنالف دوزبالدراز

 تشقئملاو كلمناولوعل اولا القاعود نوكم نأءرملاةداعس نم موقءدقت هنانآف ورش

 (دسالاه ةموظنا !لاثءالا) كله ناو بصي

 لئاز ةلاحمال مي-هن لكو * لا هللا الخام م لك الأ

 (هريغو هريغل]
 رحاسلاو رصشلا لطبدقف « اضعلا ىيلأو ىبنوم ءاج اذا

 ل. مار اركلان نامز لكو * فص ريغ اذكع لدخلكأ

 رطملا هل يا « الصنم كبت 5 الري_ْطلا

 درت نا ومك كارخلاو 5 ةبراع 9 1

 هيضهانو_ قهكاودف هعدق ه همهاذزرتحو لكم اذا

 قندخاف هب بحلا كنود *« ىرتدقاع ىذرتالتاك اذا

 صقرلامهاكت مل !لهأ ةعْشف «اعلو هفالاءتدبلا برناكاذا
 دعدتو لا ىلا اهيسانك تمم « "هلع كال_هاهلادارأاماذا
 روسم لك حامةمرسلاو * ترف: امل قضت لولو تقاض

 قدالا بايب اناوب تدع دوج هموق لقاعبا ىل طه + قزرلا

 1 1 ىلا 00 و * هعدف |ىهأ عطغ_بماذا

 لما نأ ىلةدامشلا ىهذ * صقان نم يهد 0 اذاو

 ل-ىلءتيكباماوفأ تيرحو #3 هكا مس ىلع تدنع

 هزانللا د_هشت ل تامو *« ا:_.ضصاذا ندعي مل ند

 بلاطاا ظسءودنكلو لع * هيامو يركلا ل اعرإو

 لق ثيح ءامعنلا عم ىلع ءا» بحاصريغىرأالفرطباقأ

 رارةلاَنيأف 8 * تل ا

 ١ ةرحاهلامث هلا: ارغلا مث ىب مضل مث غوزيلا م رورذاا ىلوالا“ امأراهتاا تاعاس(برعلات تسول

 روكا! اذي أ امفلاقيو « بورغلا ٌمثرود_طامث بو.صا امن ليصالا مث رمصعلا مث لاوزلا مث
 لفطا مث رممعلا مث لرمالامث ةرجاها! مث عوتملا مث ىصضلا مدأرلا م قارسش 17 قورمدلا +

 ةناس نب نيدلالاج ىلوملا هظفان هىلوكسو (ىدفطل لاق ىو ابورغلامث رود مث



 اا
 كك” ب ْءً 0 ائئلئشممشم هته س هسا

 (هلوقةبودزملا دعب كلذ نم هبرتخا او )

 اوس فل أو ةانق باتذ « امطقيرغ قوفءاملا اذا
 عقب هنم عملا نا للا ماغءأ نم« عضف بارتلا سارا ىلءتعضواذا

 بدءنمزيربالا بهذلا ل ببام « بيرالب ب عن ستسم لك ىف
 صرقلا نميلكلا بريال » ىدع:_بأ تءرك أول تنكام
 بارساا عاف ءاملا بالطك » بالكلا تن مظعالا بلط
 س الا هلع ىئشي نيا * سانلا فراس سرفأا لكم ند
 حرف هفاكتاهف هلرساو « حجرعزم هفامل'انخارتكت

 (ةو) :
 ركحزيوأ ُسقابإك سبا *» هنكحا ناطيلا خقأام
 رث_اذازوملا طقّتااو « اهن.ح ىف ةصرفااز-ممنا

 ريس هلصأ نع هل_عفذ *« هلعف نم ءرملا لصأ بلطي

 ر_هعقنم لياولاب "ىلع « فئف: ىلارطق نم ترر-ف
 روعأ لحجر مكانأ لقو * مها رواعتن ادوع تأت نا
 رأع الو و د الق ىريوعسأ هلع ممن توع هدي

 رصبأ هيوهث ه-حاص *« ىهتثياقيح بتات بابلا
 ركذيام دنع ىءارتالا *+ ساجم ىف ركح ذءال بلكلا

 هت تدضوناو م-ممبوذكلاو ةيلابلامرلاال ةيلاعلاممهلاب فرسشلا (ممضءبلاق)
 هدصقريسمبلاأطخاو هدشرىعالا بامأاعر مدقا !لزتلج رلاةرثع هتسها تقدصو
 متسا لداملا لهج ولقاعلا هل .كرذحاف لداسوأ لقاعتاداعمن .ولذئالكناف ادد أداعتال

 همذىلاتءراسااءثانناكول نهحدمو هحدمىف تغااما ارمضاح ناكول نم مذ نم

 (برعلا لاثمأ ىف لدف)
 كعفاناهسن:رضن نمو «٠ كعم يي نم'اههلااخأنا

 ًاأط نز4تاقاذا كقنعئناسا ب رضي نأ لاا نورقلاتاوذب مطانذ اعطانم تنك ذا
 ناكا عر كمأهدلت[خأبر مارريغنءةممر بر تك ًاعنتةلك أبر نحو هسأر

 ىثملاالو سفانللا بوتر نا.سان.مأنبءبر هليئذال مولمبر اناوجتوكسلا
 دمع حايداا دنع هناسل عري فلا فرط عمة. لملق نع فيصا باص“ سفانطلا ىلع
 باكل ك ناهيوأ:رملا مركب ناممالا دزعلكوبواهلتعا تةرذتفرءنيع ىرمساا موق |

 باك د_هت عرزتام كرك ذباوااو ىنأمالكلا ءاضغبلا ث روي باتعلاةرثك حارث هبابي
 داو-لكتاو ةودمراص لكل بلاعثلاه_ءلع تلانند لْددَما ضاار دسأ نعرعح لاو

 تسلا بط-نمديو بطرنم ناسل ةطقالةطقاس لكلا غولتتنأو ارذعهل لعا ةوبك
 مهدقنن مريخ ناوخالاة اهم كرْمظ ل ثمالدلج كام ةرحأت: 11 لم ىلكسشلا ةدئانلا
 ءالث تناكولو ك:ءلدب ةيراعه ساو سانلا وكي ةرالا ىلءولو ةرامالا اذان

 د
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 ل->-ردنا الا ك1 ءلاو 5 :ًامماانملأالا كلاذآ سعشلا

 لاقةك لع اهضرءأن أدير 1ةد.هق تاتدقىبلا معان هللاقققدزرفلا ىلا (تد .هكسأ ءاج لمق)

 مالا كت ؛قدزر_هلاهللاقف *« برطأ ضدسلا ىلا اهوشامو تب ر طن هلوقءدشنأف لقدل

 بعاي س:ئااوذو ىءا.عاالو * لاةثاثيرط

 بض ناب قبر-طتي لو * لزم *م«رالو راد ولتو
 كلمن ضرعت لانا غعاصأ 5 همهريطلا رح زي نم انأأالو

 ضرغلا مهميل هم بأ دب مثريطلا ىلع فر وقولا بحب هللاهحر (ىذتر لام

 بذعأر همأ ا -ءأ ة.شعتامرابلا تاماساا الو

 باطيريكلاوءاوح ىريخو ٠ ىبهتلاو لئاضفلا له أ ىلا نكلو
 تيمكلالاق:مرادوُ ءالؤهقدزرفاا4(لاقث)

 برع اى باناوذ هللا ىلا * مم نيذلا ضار منا اىلا

 تكلا لات مئه هو.ءالؤه قدزرفلا (لاقث)
 بذغأو اراه ىنرأ مواومهب * دم ىلا طهر مئاشىئب

 (ىفاجرالا) ىّتنا الطانكال اوةبهذا ها اوسرلا مهترح ول قدز نردلا4 (لاةذ)

 نا<ردرولالو-وواسأ ف .كف 5 ارض درو

 (ةناضعوأ ةارظم عمذعمل)

 ءاممهاو-سول- موق ه انلو-نمءاملاواثن"اك
 (همفىدرولا نب الاقن)

 ءاكذا طرف نمهقردع داكف « هلاك ذلا عيطلا دقو أرعاذو

 ءانلادوطادعب ءاملاويشو « هتعرق امانأ د- 4 ماكأ

 )(س رفل الاثم ايفو -رثةحو دم نهى رورل اكركان !الضفلا وبدي دج أ لاق )
 ىطغتالنه_طتاان سلا » اطخأ الهج رمعدلا رموط مار نم
 دلتاب قزذي رسل ل لءالا * دعو لدللا ةندقام نكس

 رادقلا ديف ندر تونشاا 5 راصدالا ىوذسرفلا لم نم

 اناعام هفناى هنكحل ه« اثاملنا غي ريسعلاانا

 لمعلا ن مادو ىوهيناكام » لولا ىف طوس نه راسا لان

 طةسريءلاالو و ثةمقزلاال م« طرتشملا ميدقلا طرمّدلا ىلع ند

 راطسللرانحلاو سب مدق « راوعلل رئانسلا نسما ف
 فطاىذلوةيزخملا نوال « فاعلانالا نسال زغعلا

 ناسالاب «:مىورببلكلاو » نا علا قءاملا رسم رح هلا
 نك رولا كل تعبام: #* بارا اذ ىف ةنم كننال
 دى هلاك * مامط هسا ف ن نكجح.!ند

 اناههيلا ىدين أري غنم « ناو ىأ نم لاقب ناكسص ٠ ٠

7 2 

 ماقم 4



 ا14

 ركشلا كئانسحاب ضوننملف ىلا 5 ةأدبوادوعتنسأدق برانأ

 رذعىل س؛اناكرا ارقاكرذعف 5 ةجعوشماا ردبعا ذناكنخ
 دشنأو يلع هقك | لاق« ثدح ذاق هرسس لج رلاردص قبطي (سبق نيفن>الا لاهو )

 ا هراسع هلع مالو » هنانسلب هرس ىثنأ ءردملا اذا

 قضاربملا عدوتسي ىنالردصن 5 هسفئرس نع ءرلاردص قاضاذا

 ىعملا اذه ضمة: مهضعب لاقو)

 يلق ىلءولعترا ارممالا عدأالو ٠ اهعذان ءارارم الا يك الف

 بن>ْاامندارسالا همقت 0 هلل تان لةعلا لد ءلق ناف

 (ىلاهنبنسحلا)

 ىنثثىذلا قوفو ىنثناكت ناف » طلاصبْكلعانشا نغ'ذا
 ىهنىذلاتنافاناسنا كريغل « ةحدعاموب ظافلالا ترحناو

 (ميشعبلا)
 ءامجهلاوهناكحودمملا نم « لاونالب داصحدملااماذا

 4 > [لاقو)
 دوج حاملا, د#ضورىلا ه هطاسنمىرولا غب مركوخا
 دوج سلا ىف دوص» لاحت « نم هيدإ نيسبغارلا دال كو

 (ماقوبأ)
 هلمانأهعطتل اضايقنادارأ «. هن اول ىت_-فكلا طددوعت
 هل-اسدوللاوفورعملا هترلف ٠ هنت اولا ىأن ءرخااود
 هلئاس هللاىةءلف اهب دال ٠ هحورربغ هفك ىف نك.ملولو

 (يتتل بيطااوبأ)
 باطخواهدنء نا قوكس ه ةناطف كفو تاجاح سفئلا فو
 باعجو ةدلب مون لكي ه ارفا مالا ثنأالول تءكافو

 (ىناجرالا)
 نيذثالا ىلع ىندعال ىلاو * رشتساو لريغى أركي اربثرقا
 نينا اىم عم مافقىربو * ههخو هير ة١1ص ءرملاق

 ىءمىلاعجار نامسق ىوغالاو ىلسةءوى :وغل ناهدقفاساا د :ءزاخلا 6 اكلا لاق |[
 نوضتمو :دئافلا ن نءلاخ ناهسق ءاكلا عم ىلا عسجا رلاو ةءاكسلا مكح - ىلا دا روةماكلا

 نملوالالهفلا ف ىئازاتْنا' ةمالعلا هدروأةراعةساريغو ةراعتسا مدلول يضتلاواهأ
 (ىدسالادب زنيتيمكلا) ىومتناثاببلا باك رخآ

 لهءتشءاكدونافتشلاو فمكو »٠ لدتمأ أ ضيبلا لب لولا مريصتأ
 لصد باسحالا ىلعدود لب اثمح 5 ايميل دحلا نوما تابعا

 للشلاالو مار نم كلىم_هلاالف « ةدحاوو اهستاهرشعنم تزرحأ
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 ىتامتمتوىرعىضةئاالف « ةحنيعستس اباان كتعطأ

 ىتاجفوتملا ماالقالم « ىنناتنق.أو يل رىلاتعزف
 ارعقرفيهللاد عنب اسوكلي و مهللاقف هبنوثبعينامدصلا لعق اموب رم (يعشأن الاس

 هلعل ىد ردباملاف وموعم بعشأ ادعءوهللاد عنب لارا دىلا نو دعب نامدلارخ نع ةقدص نم

 تلاةفاهتذدراف كرام ىلع يفدرا تلا ةفراج- ىلع ةدمظ (عبضااتأر) ىنمنا اةسنوكل

 هرفأام لونا لمق ىلإ زئاةسظلا اهاتااةفانراهسهرذ ًاامتلا ةفارعس تراس 'لراجهرفأام

 فقوو هيون اق فهل طمضل طاسخ ىلا أ ارقفلا ضهننا ( ى 5-)كنمعمط أت ًارامو ىراح

 هعفدت امدريج أ للا ةذّكل 3 لاطأ او همت لءجوهاوظ طامخلا هذمغرفالف هغارذر ظني يقفل
 ىهتنا حوروءاسنب لعل تكس لاقفدنلا

 (دربنب راشب)

 انامس أن يعلا لق قش هتنذالاو « ةّقساع ىلا ضءيلىفذا موقان

 انك امياقلا فو نيعااكتذالا ٠ مها تاقءاومتىرتالنخاولا#

 لاقفههبوف لج رلا حده نع ىنمدق هنا اذ_هالاقف (كللاد__,عنب ماش لجرحدم) |

 حدملا نمن_سدأ انمار :كتركذ نك اوكَد-دمام

 ىنتناهمرك ًاودادوف

 مهضعبأ)
 اناك امناك ف ءم_ضماركالالا. « انامهم ناموملاممعلا تدمام
 اناملا مزالام مهدمس فمضلاو 5 مهازتمناملاومهدمسهملاخ

 هل اوقيا ذه لت ةوهريس أت رمص هب تملك ناف'لريسأ ل رمس( هه جو هللا مرك ىلءلاق)
 رذحلاالام .ركطااةرذاحو ريضتسم لكن عرملا نص

 رهظنا هلريسأ تنأو « هتنم نا'لرس كريسأ
 ةزاثد ىف ىرصملانسملا تدهش لاه ئدح ن نعل أى -ىوافطاا (ناماس نب دم لاع)

 انأانت ددعأامربقلا د ءوهو ن_سماهللاةذ ارمذاحق دز رفلا ناكو قدزر هلاذأ سم اراونلا
 ناقد وعلا اذه. نسحلاةللاةفةنسنينا هد: مهللاالا هلاالنأ ةداهش لاه عيصخملا اذ ول سارذ

 لاما ىففدزرملا لاق:بنطاا
 اقضأواداهتلا توملان هدأ «٠ ىفاعيناري_ةلاءاروفاغأ

 اهدزرذلا قوس قاوسو ف نع « دناه ةاسايشل ا عوز ىنءاحاذا

 اهرزاةدالةا!لولغمرانااىلا «ىشمن همدادالوأن مناد

 اهرذع اساما تارطق ل_مارس «* الب رسم ىلا ران ىلا داسقي

 (موضعبل)
 بعصلا ىلعرب_ثت ىأراذ تاكناو 5 ايساص همفرس سا صأّن ”ءاذا .

 بوشلا عضومىفلدقام كر دتو 0 اسفل هع نيعلا تبأارىناف ش

 مسا



 اهرورغفاخالا_لد ددهمشتو « اهروض>- ناح مول ايف ده

 اهريسلن «ىعيب نأ ءار لاخالو » اهلئعنامزلا ني ء تاجاخ

 اهريسبحو اهريسبخت مهريبو اهل اوخدياو_ 4 والا لوق وعي

 اهرب غو ةسضور تدب لك فو *# اهنيحو ةداع رصق لكح ىفأ

 اهرومب#_ب ىخرت نيحالا لظالف * اهشوق: نم اهباوثأ اهب اونأن

 اهريظن كلف اهناب ةهيم © اهحكحوس لق اذا الا ةمظوم

 اهريسعتو العلا اهوسكست ىنابم ه اهركشب تلامأ ىلوطلا ةمسهلا ىه

 اهروطي سيلرودخملا ةنحو * اهمحن دع-سلا ةراد رادب ءاخ

 اهرورك ىلامللا معام ك.عسأس « هن اقص "ىلعلا هللا اهأ 15

 اهرو نمر وهدلاا ىنذأام كنان « متاد رمعلاو نارمعلاب كنه
 اهروطس د ات ه اهكلمةد-ع الع تاصحا دقو

 اهربدمتنأ ليقنأ ىلاتنادو « اهتردأآف يك كالالا اهل ترادو

 اهروهم فاخزلا لبق نم مدقأو « !ٌميط>دقىتاارححفلا ةئبا لاهو
 ' اهريظن ضيرقلا ضرع ىفؤربظت « اهتنيد_ةىتلا رادلل ناكحصناف
 اهربرج د_.عادقىف اوقلا تاقو « ال_ءلاةحاسف ليذلا تررحالاو

 (قارولادو)
 هله اهل طق تنك امن ىلع « لهأت نأ ىذااد+لاكل 2

 الضفلا بجوتسأريصةتاادف "اك ه الضف:ىف دزتاربسم ةنالديزأ

 (مهضعبل) ْ
 تووملاح لاو ض.ثيىمد ٠ تأرنيحنبلا:ادغ”ىلعتكي

 َت دوقان قوفّرد بوذاهعمدو 0 بهذ ىلع َّت وتانبوذىعمدت :

 ةلمخال اهيالانابساملا فرع مادحأ ت ديجأ قدنر فلا دوهلمل (سارفولألثس)

 : اذهاهرعش ىف

 قسم دروع توتال 5 هلاك صسقلا هنع قرذتو

 امعزءاوالا ىلع سيلا تدك *هئد اد سدطولا ىج اذا

 1 امولظم الو ادبأ املاظال ه تفدرطمل .ارهدلا نب رقبال

 تاسسالاهذهلئاق ىفأ عملاق مث

 | هلام دم سترامل 3 مهدنع باطتعب رلاثاكب كرو

 باج لكن مراوك الا بعش لا » مهل: ىو لدلا نوطبخيا ورم
 بلاهئران مهي دنأ تريصح دقو » اهتمل نولوتب اران اورصبأ اذا

 نيذللا فذةلاوءاعسهلا رت ىلع ىلا.هت هللا دهاعو ةبعكل راسا قلعت (قدزرفااّنأ ىودو)

 لامفامهكترادقناك

 0 امام حانر دعبل »* ىناودرتدهاع رمل

 اطعمل 
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 (ىناجرللا نسا نأ ةدمصقو)
 لذ اهرثاسو اند اىهرادي 00 لصقل ادعس هب نمدعسنو نوم

 لكشلا همن لكشلاو هر دق ىلع .١ هرد_ص ب سراهرب دئاو ىو

 لثماولءامسلا ىذاحامو ىوطتس» اهنأ ضرالا دهشندحمةسنب
 ليقمهاكس انلاّناكحاهلا «اصوا نوعا قاد ف لكن
 اواضاذاةام_كلا لام اللام « 'اهبرو ةارمسلا زاسنال زاننم

 لبو ةلتنأو واعي نأب ىرحأو هادعاصمباصتلا قوفالع تاه“

 لمثلا ع م كإمال هن ند *» رخاقم ىك ىريخلا ل سأدقو

 لدفع هامل هيحانج « اةقدمربتملا اًرسفلا علطام
 للا مهم ولقىف اهتم نكح 5 ةسئبةادنعلا ماه ىلعتستب

 اولأيلول_ةملاد_هجابيتلونأ «  اهلافرشمهماهقرتتةكولو
 واعتل- 5 كيلع واعتنأ هلناانأ 9 اهعفرب تم .هولاهارأ نكلو

 ل اولضلا!عتافاح فركب و 5 ةه-ولكنملام الااها ص

 لطهلاو ضد قلب اممفاح قو © "لح دلئاقتالناعرضامو

 لقعلاو نمالاوكملا هنلاداعف « 'اهدوعسقارعاافارطالو
 لفاهفراطمف سل سلف « هعاعئاهياعقاادقدعملااذك

 لغشهل لاوثلا ريسغامو كو « اهمتانىهقاخ ىدعت اؤلامو
 ولذال ناك نا اذعلا ىلعاذاغ » قىدننع كاذههلب ملاذا تاقف

 لصألا هب ناصي دعىف قثو 5 ةمشواراجن مد.للدغلا اذا

 لْضاا مقامدوعلل شءو كلالع « ادمااوشدا اولا مَعر ىلع "لت

 (اهلوأ "العلا نب مساقل الأ ةدنصقو)
 اردقلاالو دودصاا ىدذت ترمذأالو « ارعملا الودود مااونأ لو ترش
 ل رج ة-راح نكح ىلس شت 9 ةبامضص ران ءاشحالا قو فيكو

 ارعش ةناش رن ومهم ىف مظاتل « ا هتوعد امل راكفالاىف لوقت
 ىرخالا ىهمأ تديؤو الا اانتنجو ٠ اردن مأ رخابفملاىفاب انكسم ىب
 ىرسحلا كلذ خردل ف راد رت لف ٠ :اهدوعسريزولا ىرجأ دقو ادا مأ
 ارزح اتءئنف الح اهرد قت »+ ةكسف نونافلك نوعصو دو

 ىرجلاٍبهذلاو ب ورضملابرغلا نم ٠ بكاوكرهز ءابلعلا ةبقلافو
 ار هفأ فحم اهار « امنود قاحلا فرطلا اعباماذا

 / (مدنملا نب مسناقلا أ ةدمضقو)

 اهرو زت تناك دادغب تير دق قاف ٠ ااهرو ميدااقالا مع دنق راذلا ىنه

 اهريرسو اهحان' اهيفو اهملا « ثردان ةفال_هلا راد تري_خ ولو

 اهروصقواهرودانهبلاتزاسل .» اهلابعاد نم رس تق دقولو
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 الئاحرلا تلا - الحاو هزعشاو مهلاحر تددكاريساومزعناو

 الماوزلاتودحاضرأاوءمناوأ» مهءاقس تاج ءاماودر و ناو

 الئامبكرلا ئنظامىوهلاالولو# مهداز لضف لئاسىلا نونظي
 الارملا هلا غن مو عب ٠ .هؤائديدللا تيبلاب تعسقأو
 الفاوقو اهتاساس ن م لزاون :ه اهم نمىدنلا ابار ادلا ىه

 الماجو ارث د لاومالاننر اصب و » !دد-ومو ىئملام الكر زب

 القاعم. عيدا فلك انا اهكمس عقرب ليعمتاددعاوق

 الفاوح اهللاى اق زل ى ةذسغمابلا ىوهت سفنأ مكف

 الئاطتماهقاف 1 ىف مصلا انس * اهنود ظحطيم العالا ة.ماسو

 الطاعن ا ملا ٌصرأأ ىف صاف : ه نصره نب ىرسكن اولا مب تنعش

 الفاسأ ءامحاهباعأ تسمال « اهداعدامعلاتاذت ردًا ولف
 الداحلا نه دعب ند فيك ت ترد «* اهحصدتتان-تاظاولو

 ال اوهنوقوذ ءابظ؛ فوذص » اهتافرمش نسم شلا نرق مطاننا

 الثاوم حاطنلل انورقّجد هو ه تاباقتلابلا فارطان لوعو

 الصاوحو اهااهانعأ نصضثاز هاهحانستدمءاملا اربط لاكشاك

 الك اندتراف عب رلا بويه تدسوهاهجنار دتراف سعثلا عاعش ت درو

 البامماهفاك 1 فرهدلا ىُدَم «اهضر أ ق وذ ىثمدابعنيااماذا

 الكا لكموضلا,تةلاف تداعو « الهاوك موخلاب تطان سناك
 الثالدإاريشتست تلظف تاضا ه اهم. ءحعبرلا ا.صت صول ءاكفو

 اول يشمل قام اواابكع م اه دارسءا سلا .تاحاهرت يم
 الذاوعلااهفقاشءلادّمةدقو :» ةقر طرف .ئوهلا ماناكه اود

 الوادج نكبسدقريت مئافص هه هنئاك ى رج ضارشضرلا ىلعءامو
 'السالسجارزلا نهتسل أدةذ «٠ ةسنج ىرخلا ةدش نما مبّتاك

 الئاس لد ادباتن نم تةاضا .«اهلكض رالاكلاراد تصصأولو
 الئاط ريغ رت واعج « اهتزخلارادجادلا ىلعتدقع
 الزانمنيب رعشلا قوفهمااعم « هلت أبن «لزنم نع كرولا ىنغأو

 الساس ءرخأاق رطمسناواث ..رع» ىرماابثمللا ثددت سن نا ورغالو

 اليانقلاو انقلا الا امدنالو .« ىولاةموسىوساراددعتلو
 الماعز انام_دالا ال_ماحالو ؛« ادهم اماسحالا ايحاحالو

 الئانرصااالو اناتنمودبلاالو ٠ .امداخرهدملا كل ىذرأ الهتاوو

 الثاسق موحلار هزالو ادديع 5 ىرول ا الوارادراودلا كاذلاالو

 الاس ممقلا اهب ىمس أ ةياهنىلا هاهتعفر ت-ضرالا عسبضإ تعذر

 الى امانالا قسامر“ اسو ٠» دلاخ تالثم هامل .ىذلا ّناو

 ةدمصقو )
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 اهانممءايلعلاو مراكسجمللو اهانممدانلاو زعل لعراد
 اهانعاندلا تناك مو اذه ه اهنك اسوامندلا اهب ىف ماسراد

 اهارسسنانورقم ميصأريسلاو 5 اهانمسانو رقم لدتا علاق

 اعامتا دك ىلل-ه؛ ان رئلادب 5 اهاندألاطت اؤرش اهقوذنم

 اها._ثًأوالا ثم لئالغلا ضي ه تسلةفطصم ةلعامن اك
 اهامحم اهتطعأ سوشلا امن'اك د ةيهذمءارغلا ةبقلاىلا رظنا

 اهاقلنواناقلت سناوالا ل-ثم ه ةقئارنحصأ دق سثاكلا كلت
 اهانالسعلاب لبال_لا,ال وهلاو 3 عستمن ناانال دحلاب أب عسل راب

 اهاند ءار فلا كرادف تشب 5 مهرود لاذ دف سانلا قياما

 اهانسشر نالا ان نيسع قسسنإل «اننعأ طسلا ناكمتيضرولو
 اهاش اهننام لزت قداس 01 ةيطاقكلملا ءارزو هذ مو

 اهانك اوافك اهدوحأو ادح * اهدعسأواداهعقرأتنأف

 اهالوم تنأو اهدمسس تنأو 5 اهبتكأ !تنآو ابدآ تنأو
 اهاللاو ناطاسلا اوملعلاو لاملا ه هفرشأز علا سايل نمىتوسك
 اهانرق كاملع نم ه ىدفنل 0 ناوءالولابالا برقأ تساو

 (اهإؤأ بناكنلا بمطلا نب !ةدمصقو)
 اه راندوا مكر ءامشلاز وح ه٠ اهرادماهلعاتدلا ىرترادو

 اهراصتقا نهتارمثا ممهىلع « همه ضرعيل دابعنبا اهاني
 اهرايدو هراد ترام م اذا ةرددغ لك انهما انندلا ىلع درت

 اهرابهنو ل يياوجس « هدهشلت تك انام لءقئناو

 اهراذتعا عصيان لاق كر دس هام ضعب راد نخض ف نكي لناف

 (ىشو ىعس رلاد معسل ةدلس» ..صقاهئمو)

 الئاحت اممجالع | لح ةمشع * الثامحب ولقلا تامل نين

 الئاتعلا نوب انبلاطف ن نالذ « دشنم ةقرب مول الوقع اندن

 الئاونبر تب, قاشءا نبك # ٍلثاو نركب ءاسحأ هلثاقع 1

 داك اوثانومعىلبق أد اذ نو 2000000 اكن نودع

 الئاسو نهدنع جمد لآ :اسو «اعتارذا ميدل مسج امض تاعح

 الدار 1اكملا اودع معرس 1 + ماب تنس> ىتحاورسبكرو

 دسار فوأراهثع اوا_كرناو » الزان فوأر اضرأ .اولزناذا

 الداعتلمسناح نع اولذعناو ء«اذخآت لمي :اجفاوذخأن إو

 الئاف تاو اولا ناو تب وط «اووط ناوتدروءاماودروثاو

 الئامعذللا ىل ارح تاوحت * مههوجورحَرعلل اوبصاناو
 الهام اهنمتركنأا و ركس ا ثاو وو اهتنر ءضرأمالءااو 0 ةرعناو

 00 ذخرا بسسس٠7٠7٠777*٠*صعصصسصطوصططمصمممسااص7ا
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 ىوقلارثابو ةظنا1 او: ركسفملاةوذلا هب ورىلارقتشت لب مام أب ورق امس لةة#نال "نال

 راضع سة هام لردتةر كشملا ةولاف هسرتشمل ىطّتو همل | دع اد تأ ناك ى أر نف ةملقعلا
 كلذتأر يتلا ىه 'هل_.او هن  اهوهتاكرح ردت يور ب ءلردتةو اذلاو

 أب «سعأو لو هيلعها ص ”ىنلاىأ ام نمفءاهقفلا :دق(ىدغداالاقز هتايضو افج

 فاانضامعءسضهأناو فالخ همذف ةظقي هسه أق فاوبامجهيهأنا اولاكالو أ هن لمعلا همزلي له

 اذهفقحهابورف هتفص ع 0ر1 ذااهحولا ىلع لبو هملعهق ا ىلصءآر ن منا تاق ناذ ةلقيسهأ

 اعلمعلا اهم هزليالف حرأو عذةظقملا ف تيئامو امو راب ل لاو نيلبادلا ضر اهت لبق نم

 ىباعثلا كمملا ه_ءعل_لا امامالل رهدلاة متن باك نم) ىبتناةلظدي» ص فلاشاع ع

 ركب ونأ فأر أ هحارتقا نادمىف دايعر بح اصلاةرض#ءارع ثااىرح (ىلاءتهلاهحر

 اهلا لقت اوناهيصان يحال اهات ًجاارادلاركذىفدرو نزااناد_كتىاال انك ىزراوملا

 ةفدارتم بح اصلا انالومد_ذعهللا 5 للا كيال وقول لطرق عطرك

 هماظعاىف انسح موب لك رداظتن مهءادعأ هلاك ملا !ءاملوأءا راو ةفءاضتملهيهاومو

 دقو دارا لح ركرومعملا هس ىلا دامعأ | ن ا هما ارماذ دوق ىءارخت مهرئا هد و
 عمجاو اديعيتءادنعو انوش انوار 5 دوعسملالآقلاب دومعملاءانيلاىلا لقا
 قلعامةدحاو لك نمتقلعيأالا!متذشال ئاصقلا نإ :ضحرلو نولئاقلا لاو ن 30
 اهاوأسابعلا ىنأذاتسالاةدم.صقف قرانامسفلا كم فري ىالوم يسشلاو ىف

 اهقحال از وما ىرذب ق حالو 5 اهقدارس تولت ةرازولا راد

 اهقباو اوسىرجمت عمدأ اهر طقف *« اهيءامعسلا ع تاصوأدت صضرالاو

 اهقباوط ايف اهمنأ ناو « اّتصرع ضر نم اأو اذوب

 اهقتارط تتار ةدس<# عن لأ « د5 سواوطاا نفلذمي سلام نك

 0 5 دقسنارعلاا نيك- 0 هو

 اهقمار نيعلا لاك اهنع دترب ٠ اهكحانمف تافرمش
 ' اهقرافم لملاك تح وو 5 0

 اهقرادم هاتف تقرشأو « ان وربخلا -:عقش ئرعا لك

 اهفئاق- هنا تاجتاذا ه هراظازو اهيف هلت فخم

 اهقراوطتلاصاذا بطلان ع ه٠ اهدراوم ىم-< اهجاح رهالاو

 اهقلاغم ىهعدلل متافمتداع 03 اهم ةافعلا يو دراو»

 اهقرامنتقاراصمو اهلتدهأ « ا هتريزوىذ .ءهوىاريمالاراد

 اهقراط نومملا ةلودلا ديؤم « اندسس ىهزتام ل ىهزت
 اهقسان هللاو ةقوسنم كَفاو » اهب نامؤلا ظبغ تا ىلاعما ىذ_ه

 اهقناعت تلازالو اهتازال ٠ :د ه اعمتل ا دق متامغلا نا

 اهقعاوص اهداعأ رايد فو + اههاوه تداجاملك اهض رال
 (اهلوأدي ريلا باص ن سحلب أزيشلا ةد.هق اهنمو)
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 ارعاش ىع أ اش كتب ًاراطف تا ةثءدالاوهرمثكل ى :رعملاءالعل ارك نأ نا نت تنكىلاالئاكت|
 اهلاتنممهدعبت أيل ءاسش ا ىفةداعسلا اوقزر ةعاجس(ىدغ هلا لاف) ىهتنا لحال كَمكن ال ذاق

 ىبأ ةسهللا قدص فرذوّأةنامالا فةدسعو أ ءاضَقل ا ىف هذعدلقا ىذرب بل اطيب أ نب ىلعم 4اذما

 ىرصبلا نسملا نارّلاره سة: ىف سامع نبا ضنارفاا ىف تبان“ نيديز نآرذااىف بدك نبا
 ىف ةمنحوأ دعا ارقلا ىف عفان رمدبعتلا ف نيريسنبا صصقلا قر كه رك ذا

 ىلكلا نبا نأ :ارقأ ا صصقىف ىلكلا ليوأتلا ف لئاقم يزاغملا ف قدسا نبا اساقدقفلا
 ىفلدلملا .رثالا مولع ىربطا ارب رسئيد#ت رابخالا قىيادملا نس غاوأ بدنلا قريغصلا

 تدلل هقنؤىئاشاا للا فس !نيكلام ةدابعلا ىف ضامعنب لم_ذغلا ضورعلا

 ليئحنب دجلأ لاح رلا فن يعمنب ع تردحلالاعىف قي دملا نب ىلع بد ؛ رغلا ىفةد.بءوبأ

 فكزورا ارم: نيد ف ةوصتلاق دنا معلا ثيدملاد_هئى ىراضلا ةنسلاق
 ديع ىلاوعلا ىف ىناربطلا س.اتااونأ مالكلا ىف ىرعشالا لازتءالا ىف قابملا فالتنالا
 ةياطللا ةعرسق بيلا اركيونأ ”لل-رلا ةعسىف هدنم نبأ هسلا سانتا لاترا فقازرلا

 وبأ ةباَكَلا فد. حلا دبع سرممتلا ف سانا بذكلا ىف ىركبلا نبسحلاوبأ وخلا ىف هبوميس
 بحاصلاهبسالاجرقلاوبأ ءانغلا فمدنلا ىلصوملا مزملاو ةمهل ولع ىناسار 1ئا لاسم

 رفعح دوما ىف ى عنب لقا بطلاىفىزارلا مولا ىف رمش ءمولأ ةرضاحملا ف ىناعالا

 بدالاىف اظحانملا ةغالماا ىف هب ّرقلا نبا ةرايعلا ةعسف نودي ز نبا عسقوتلا ف ى<نبا

 لزهلاو تاساطملا ف ساوز وبأ ظفللاقىناذم-هلاعيدبلا تاماتملا فىري رلا ناسلاو
 ةيرملا ىطاعتىفىرمدختزلا ١ رمش لاثمالاو مكنش ىف ىلا طظاففاالا فاعس ىف باس نبا
 محلا ىف ذي واعم برعاارعشىفةبوارلاداعج ثيمللاءاسهأ ا ىف 7 رحلد_1اىف ىسنلا

 ىرعشالا ىسوموبأ ربنا برش د.لولا ءاهدإ ىف صاعلا نب ورع وهلا بحىف نودأملا

 لضافلا ىضاقلا ةباكلا ىف باوماانا هللا نمفوألا ىفىلسأ!ءاطع نطانلا ةمالسىف
 رصنولأ عملا ف بعشأ ظعول' ىف ىزواانبا سانا بتاكلادامعلا لبستتلاىف |
 ىبرعلا ىلا ىئانو.لاةعبرتفف قدسانينينح هريسفتو هتفرعموءامدقلا مالك لق'ىففاراقلا |

 لئاوالا مولعوةمةلا ىف اذيسنبا يلزعا اىلا ىخانرلا نم لقناة يده فرن تبان 1

 ىقىسوطلاريصنلا ق.ةفأاافىدم الا فيلا مول_هلا ىلع عالطالا فنيدلار ة'مامالا |

 | عالطالا ف ىرعملاءال_ءااونأ قطثملاف ىبتاكلا نيدلا م هَ ىذان رلاف من .هلانبا ىطسحملا

 ةءورااو دوادىب أن يدجأ ىضاقلا ليلا فديزم ةنكمملاةيو جالا ف ءانمءاونأ ةغللا ىلع

 د#ثوأ جي رطشلاف ودل ريظنلافىورلانبا همسشنا ا زتعملا نبا ىذاقتلا نس

 نيمدقالا بنكسص ص. هلق دمثرنبداولاوبأ لوقهملاو لوقنملانيب عما ىف ىلاز غلا

 نم ريعجأ مماعهتسرو ىلاعتهلاناوذرف ةوصتل ىف رعي نيدلا حم ةيسطلاوةسفملغلا ||
 ا دامعل ا ا و داشرلا قد را مسهنم كل

 اوهناك ةأيهاىلابةك موضعتأ أىح(لامانارد اونندو) داجتالا هءاصصأو هلآ

 0 اةظدملاىف ىيضني الاء ىحأىت ةتراجن ستىلا ثعبامملا تكف ف درعذأ كلامخ



 نين الو دح أ ىل اهل ود

 زوؤسلاءاذكص
 ىر اماهفوتسب

 اهدعدقن كلذ عمو

 نوفدملازكلاىف

 ها يعن راوادبسأ

 اذ هامل اقو هدب نمه-رطفلاحا.ةهييرضؤرعهاضةئافةورع هرضح أف ةماصلابروهدملا|
 ىذاادعاسلا نم بلطتللو فم#سلا نمتيلط تن أن ينم ؤملاريمأانورعمل لاقفئشب ك فس

 نمل تقهسنء هنا ىضرابلع نان وخل اركذ(ءلي ذى لاقد) هبر ضدنا لبقو هناعف هب برضب
 لوقيوح ردو ىنثأي ىت> هس: برضءف ل خ دين احصو سف: ىف ناورونلا مون حراوملاا
 ةيرض هناثاسح سه هدير ضةروهشملا ”ىلءتايرمضن موكل ذدهبهموقبو اذهاومولو ىو هولتال
 نيدلا فيسنب "ىلع دورازللا نسما ىنآلوق ىل-أامو نقصت ةدقو اهد.35ةفرض ضل |ىلع

 هلناقمراكملاباءلعنأب * ىنقيتلابح م ىرقفالوقأ

 لزنو اهلصأ ن نمد عطقف لاجرلان :رمادشءالةعارابجناكو ىرماعل ادو نيورع هدب شو

 ضعدل أم) اهترسكفرمسب عا اوقف تءقوفاهنع ىر اوتناملعامب برضنهسفنذفنذ_خأفورع

 ماللامض ف تأطخأ آ هللا-ةفىوغالاةذَدَعال ىلا بست : فمك هل لاق ال_ضافاناسا (نيلفغملا

 اظةستسيو ماني هناف(ى :ومدناومح لك ) ىبهتنا نياماك ءوغاكنانآر لا ىفتءاجام عصا امنا

 اهلئاعتنمكلذ رهط عب رالاتاوذ. نم ناسنالاربسع لحدق َ ءىونلادنع هقيطن نفسى دلك و

 مونلاىفاهتاوصأواتكرحو

 ا ء(ينعل)
 تانمل ارغاهشيد_تناك « دعمنم ,رحاخلا ءاضس و

 نارزيش نماهماظعناك «٠ تنثتاهتحاط تماقاذا

 : «(د#نيدلالاج بناكلا )*

 انييدتوىردأىذلاءاوقدصو « مهظاشفاوثادقسانلا
 انودظب انف ام ىقحت نأب ٠ مهنظقيدصتف كرضياذام
 انمفىرولامئا نملج و معلا « ةقئادحاواشد كاجو ىلج

 اهسقنبن دال ود أ ىلاهيقماللا مسقدق | ةذصم ىفاح ردا !مساقلا ىلال تي اردق و(ىدةصا الاف

 مال فن رعتلا مال ىهو لءثعريغ ن مان ههاهرك ذب سأبالو دهاو 2 مسق لك ىل لعركذواهاضؤو

 هيمعسقملا ىلع لخدتمال .بدعتلامال ءادتالامال :دوخلامال ىمال قاتصتسالامال كلما
 لخدت مال رمضملا مال نمالا مال هلس أ نم ثاغشسملا مال هيثاغشسملا مال مسقلابا اود مال

 اهفدسز وجال سسةلا ىف ةمزال لبق لا لعفلا لخدت مال هملافاشملاو ىاضملا نيب ىننلا ىف

 ةروريصلا مالنومفوكلا اهاعسو ة-ءقاعلا مال لقثلا نمت فخ اذا ةروسكملا نا مزلت مال

 جاضيا مال لغل ىف دازتمالههشأ امو لد: عىفدازتمال رثكشلامال الولمال لما نيستلا مال

 ىلا لاعفالا لصوب مال ظرمشلا مال ىلا ىهعن ركن مال اهذورحتقاعت مال هلحأ نم لوعمم

 ادىف ناهيسصأب "لملاك دقلو لاق ةيرابهلا نب (ىلعي وبأغب رشلا ىح)#* ىسهتنا نيلوعشملا

 تاكرملا ىلعدو تاو نوبعلات أ دهالف مهئاعساب ةعاجبدع :وءاسؤرلا نمةعاج ىف ةرازولا
 ةءسوب أ بيدالا سلا اذاوانمقفةهناغتساو ةلولوواعفتسهانوصواخارصانععم نوكساا
 ىتن|لوقيو ث دغتسسي وهو ىعالارعاشل ا هن دنبلارفعج نب نسحلا ىلعانأ كمن صاسصقلا

 ماقر و ركبلا عاردكه نم لسوهمقغ زفنأىلاهملات تقتليالئاذو ىسن ىلع لا ءكاف ىعأ يش



 ىل اللكىمدأو « ءامصقىف هرغثو

 ىرتخلا لوقك لوألا نود هيه.ثملاد دعت ناوهو عمم او

 حاشولا ناكملو دعدمغأ 35 جايصلا ىلا عدتت ان

 حافا وأ دربو ادسك:م « واول نع مسامناك

 0س كرت ل داو

 بب>نعو علطن عوحاف ان عو * درب نءو بطر ولو نعرتف .

 ةمالعلا هدروأو حاضيالا ف بطلنا نب وْزةلارسع نب( دوت لضافلا غيشلا اقام ن)
 ريعتسا اذااكاهيقرطعابقجا نكعال ىتلا هو ةيدانعلا ةراعتسالا ثدي فلوطملا ف ىنازاتفتلا

 فعضااوةوقللن يلباقاناكت ا ناد لام دعوي وجو قءانعالوتاادرجوملل

 راعتسناىو اناكذ وةبعضا أو العلق أ ناكَن م كف لو ف عضال د الا ايل

 هنوكى لعفاا : نءمدقأ كاردالانال ةوقلقالا ع نءكاذيىلو الع لقالا نكل تملا مسءا هل

 ناك اذاو لا اردالابةقويسسمةيدارالا تاكرخلا ىن-عأ أهي ةصتخلا هلاعف آن ال ناوعلاة صاخ

 اهد_ضرلا ابي رقتوةامملا نم هلادمعبتدشأن اصقنل ناكهءاصاصتخاد#أو مدقأ كاردالا
 0 5 أناكنملكفدسالا ناجى اذكو
 ثناسنالا نمرمُس لالاعذأو هلا ٠ نمريسلا لاعفأن ورب نيلملانمةفاطقل !زتسعملا(مدعلا يمال

 هللاثاو ميدي سداثد م ارقأناو دايعلا لصالا هياعر هلع بح ىلاعت هللا ناو

 ةلزئمىفناكرجللا برشو اانزلا لدم بنذلا بكت | اذا نمو !ناو ةمامقلا مون فرع سدا ىلا ه)
 ناعالاناواهتءحي ركل انلا لد نينار كل وع سدل هنا كل ذي نونعي ن.هلزنلا نب

 برعلا فرص لولو زعمه سف: ىف هنأاله:ءفرصلا فنآرقلازاعاناوداقتعاو لعولوت
 ىلاعت هللا ناو نامل عقلا و نسما ناو ىسمود_ءملاناو هضراعباعاوال هتيسضراعم نع

 للان وكل او(ىازا-ةءلا ةمالعلا لاق ( ىتتن هر دقالو ل بالهنا ذإلاعوةايججالهن اذا

 مهام ىلاعتهل وعك ب.عنأش اهل ناك اذا ةفصل اوأةصقل اولاخلا اهلل اريعتساةنار ءهيقامم

 ةعصا ا ىأ ىلعالا للا هلو ىلاعتل اوقكو نأ د ثابسعلا مهلاحىأ ازاندقوتساىذلا لثك

 ةنملاةصقبئاملا نموكملعانصصقامذىأنوةنملادعو ىتاا نما لئمىلاعتهلوقكو ةببحتلا
 دوهطرمط هلازغلان قرئ اوةقىرب را اوطاغدقو (ىدفدلالاق) ىهتناةببعقلا
 ةهالاوةميظاولاه ل ازغلا ثدناودارأ اذاف سءشلا ىفالا ةلازغل ا برعلا لق :لاولاهو هلازغلا
 توسف (نيلفغملا ضعبأرق) ىبهتنا رثكالا ىف ماللاو فلالا اهلخديالو سمثلا سءااضيأ
 لاق ىلا هو هنامسمتنا ناك اذا لفغما.لا ةفرهط انتو ىفةءا رقلا امنا نأ صخح هللاقف عف رلان
 ىبهتنا اذا تا اهرك عف :رتناهنانذأت وبا

 ه(موضعلا)«

 حارلافرص:تلماذاىتح ه اعر_ةانتنا تاجاحز تاقث
 جاورالا ف موب ااذكو « توحاعرياطتنا تداكف تفخ

 هقسسي ربنا بركب دعمنبورعلأس هنعهتلا ىضر باطما نيرعنا كح (ىدفصل الاف



 ره١

 ردتسلاو الا واكمل ع اوهفءوضولاو لسغلاكَى الثرسغل ناكوأ ةد_او برضملاك

 ضس ًارغ ع يا وسا امه دن يمالغ(ةضراعم ىناصلا قحس | ىنال) ىهتنا

 نئالئا واءواعي هضاس « ىذللدوساوهو ىظلافدق
 نس 4 دب لع هي هتف انقدلا وك :رث له و ضاسبلاملتخ رخام

 قاس الاح ةقهئمن أولو 5 هنازالاخ هسف نم نأولو

 *(ىررخايلا)«

 تامر 11٠ نمىورا متةدو » تانملل ةرخس ىخأر عقلا

 تائبلا ب نجي شءنلا عضو دق« همسازعهللا تارامأ

 ه(رخا)و

 لعفلاهقمسلوقلافتدعوأن او « اهلعفلوقلانحلي)تدعوناف

 « (رعشلا فرظأنم)#
 يبق ملالملانانظو 5 قيتاععم ىف لب دقو تاق

 ىلي فاذملادجأن ماكرو * لا اذالدخ

 ل ترام لاما 5 ادي فاش لارام كتسح

 *(بغ)»
 هيكحيزاشلةالولوق « يشفي سيلرس نيا نب

 «(زتعملا ننا) و

 قرزلا ىفءاملاريظنءامسلانا « هماثنئثنمئثلادعسدق

 *(مهطغبل)#

 نيكأسملا ٌضعننمنوللاةر ةصف 0 هيسحاواحرت اذا ت دسم أ

 نكسف هو * نممأ نصغلاةقرذ ور نم# هن :رفص قرد ا فهتمترع

 و قمقرلا فكنتسافراكشملا همعطيو صامل لك ًايكلامدنءناكءافرالا ضءبنا (ىح)

 ءاردشت لاب اطذ ةلاذهلا همعطد وراكم لك أ أب نم هارشفهعابق عسلا بلطو 7

 الدبه سأر ىلعحارمسلا عضيوهسل ليلا ف تاكو هسأرؤلحو ًايشهمعطبالوةلاضلا لك ان
 اذ_هدنعةلاخ اهذهب تضرئث ىالسانعلا 4لاقفمسبلا بلطيلو دنع ماقافةرانملا نع

 ىبمتنا حارسا ن ءاضوعىدعف 'هليشفلا عضتن مةرملا هذه ىفىنيرتشين ا فاخ ألاف كلاملا

 ناوهوف ةوثام ءاسقأ ةعبرأ ىل  هيهسسم او همشملا ىأنيفرطلا رابتعان(مسشنلا مسقن دق)
 سقلاى هال اوقكميهبشملا مالو أت امثل هريغو أفعل ا قب رطىلءقؤدأ|

 ىلايلا مثل او تانعلا اه درو ىدا + اسرابو ايطرريطلا بواق ناك

 ءاسنلا فدي سقرملا لوك خآورتنأ م هيهبشموهبشع قويا اوهو قورغمو

 ممعفكالا فارطاوريث « انددوجولاوْك مرمشنلا
 رعءاشلالوقكىناثلانودهمشلاددعتي ناو هوب وستلاو

 ىلانالاك انهزلك + ىلاحو بحلا غدص

 هرغلو



 0و7 ١

 ملظاا نمو قد_صلا ىلا بذكلا نمو قا ىلا لطاءلا نما دلا تيلقنا ىلا نّيدلا ىلا ىلخلا
 ةروم_ملا طسو قوملاعلا دالبرثك افتالاهلاهذهتلا ازوتابرغكلا | هذه تاط» وروذلاىلا
 عجرو ىلاعثهللا ةفرعع لوةءلا ترانتسا وىلاعت هلاد حو نىلالاتقلطناو هللا ةنودع
 ل.مكدالا ةٌوينلل ن_عمالناك اذاو ناكمالارد_ةيىلوملا بح ىلااييدلا بح نمقلخلا
 هللا ل_ددممدةعل_صحرئالااذهناانيارو ةءلمعاأةوتلاوةب رظنلاةوقلا ىفنيصقانلا
 ةالصلا لضفأ انسن ىلعو اه_ملع ىسعو ىموم م اقم بدسا رهظامرتك و لك ال وهيلع
 ةوطخول ار ماعطلا دعت رسس(ةسطةدئاف) ىلا ءامقصالا ةودق :وءانسنالا همهتأانلعماللسلا و

 (هادهأ ىسرك عمل ضافالا ضعي بنك ١ ىبوتناةرطقولو عاج ا دع لب و ةظاولو مال ادعنم و

 كلربتلاو لأقل ًهودحأ د الول لب امش تب دهأ
 3 رمستل هب وا_ةم تأب ا و تاما ىلا

 (زغللا قيرط ىلع فيسلا قرامهل) «
 فدصلا ف ردلاناصيذاه نصف < ركذدىل لقا ههتررس نباو
 ىتكىلعو ىرجر فو مارت «افبهتنا فاول هيلعىنخأ
 فرشلاىلا ىندأ هإ_بقتواموو * هلبقأ نا هلع اسع راغأ
 فاالاكماق دةبنيعللا 1 * هل تم 20 وق نم دست

 *«(فيسلا ىلع تكبأ امىدقصلا فسوب نيدج أ نيدلا باهش)+

 اض_أ اموورصنلا هندعأف « اد وس امو تح 5 نحن انآ
 اضم ىداعالا نمروكذلا لعج » ةييركموي لساماذاركذ
 اضقااوااضقلاتةوفلوحأو « ىئملاو اان انيبام لاتخا

 « (هيلا تيدهأ تايب صو ىفلاعتدقلا هجيردابعني يعمم !بحاصلا) ©.
 نانللا جورب ور لدلعت هه هناببأ س مالا ىننثأ

 ىامالا ل ثونامالا لطو * بارمثلادرب ,ربامشا ادرك
 نايقلا -رو ناندااوذدو 03 ايصاامفوامدلادهعو

 رضخالا سيل اريغا ذخ لوطا روك ذموهر اهتشدعم ىدشروء نءالقان(ى :ر ,راخا لاق )
 قرزالاودعلا لير تح دوسالاىدو:ضء او ضيالا وب دوسا رذمالا بويفاروزاو
 ىنئملاىلعالالخدتالنيب (صاوغلاةردفىرب را لاق) ىهتنا رجالا توملااذبحابف
 كلذةظفل نان كل ذنينيديذمىلاعتةوقاماثةوخالا زير ادااوام_.نيرادلا كاوقكع ومنا
 د> أني قرغنال هريظنو ءالرهىلا الو ءالؤهىلاال ىلا عن هلوقب كلذ فشكو نيئيش نع ىدؤَن
 ةفاسملا) ىهتنا عود او ىنثما ىلع عقاولا سذلسا قرغتسن هلوق فدح أ ةظفان ا كلذو لدن
 لعزل ههش ىأ هفات#اف بارتلاذ_تآةالف ىف ناك اذا لادا! ناكمشلانماهلصأو (دعبلا
 ىف ب ذكلاك ل ملا قوهو فالخالا نم مالا (فاذنا) ىبهتن ضرالا عاقب نموهنبأ
 برضك ل اعفالا نءرداصلا ملا مسا نا لسع (كالام نيد تنير دلاردب عيسْسلا لاق) ىذاملا
 ”رل عاف هريغل ىهو ةدينماعمدإو ناكناف ردصم مساوردصمىلا مقال ملاك هناذبعاقلاوأ
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 قلل املأ نمزادربم نم 5 ادبأ اًئاد.ارؤرس نحال

 ناوخاس انلا لكفداوس باطاف# هقلأت تنك ل-لخ كافحاذا

 ناطوأ هتلادالب لكف ل-راف د« 3 تأشن ناطوأ كبتن ناو

 ناستئاستلا تسب نم ايف « ةيذهم لاثمأرئاوس اهذخ
 ناسحرعشلا عيرقاهغصيإنأ» اهةئاص عسيطلاو اهناسرضام

 «(اضيأةلو#

 ىمانلا نعءاضغا سانلا مرك أ او* ساذا |ىلا اناس ا سانل ارثك !ان

 سانلال وأ سان لوف رفغاف * رفدغم ن أمس اول دعو تن

 *(م مضعبلا)#

 رفسلا فوىئكسلافكرادزعلاو ه رضس فو و ديف ٌكراحهّللا

 رفظلاورصنلاوال لاناعتسمم 2 هئماممتعرفسف تسرح

 ءاكسلا ضعب رك ذةرق نب تبان" املا موتكملارسلا لوف (ىزارلانيدلار 3 مامالا نكح )

 هنأ أى لبا هأ ضعبهل_هفو لاق يديني هنأ اكه نءدعدامى :ربث مح ى ار صمم !ىوتن الك

 ةفيثكلا ماسجالا قيرصبذ فني ناكواهعضومىةرايسس ااوةاثلا بك اوكلاعسج ىأر

 انيلعو ردي تاكواناكا انتكواش انلخدواقإ وأن باط_هةوانأ ا اروام ىربناكف

 1 دعاة رثورا دان بتكنو ساطر ةلاذخانامو ائعمدن *اكموخآورطس لكل وأ انفرعيو

 تناك(ةمالا اقر ن الاقي ىياهكس اهقر طا هن "اك يتكن ك0 اساطرقوه

 تااَقفَوملا فريطي مام ىلا امون ترظنو مانأ ةئالثدعي نم سرافلا ىز

 ةلانالطتالاذأ « انلهاتاطقىلا ه هعمم هس: لثمو « انلاطقلا تملا
 ىسهتننوتسو تس ىهوءاقرزلاهتلاتاكتناكفاهة_عفدامسص كشف تعقو ملا لاقي
 ىلعر دش اله اذىالماكن وك, نااماو تاحردلاىند ًاوهواصقانتو كسور ناامأ (ناسنالا)

 ءاسنالا مهو هريغلمهكست ىلع ارداق هن اذ ىفالءاكن وك, نأاماو ءاءاوالا مهو هريسغليمكست

 ىف 1 ل ا ا اتالم

 ىلاعتهللا ةفرعم ةبرظنلا ةوقل ىف ةري_هعماتالاكلا سو ةملمعلا وعلا ودي رظنلاةّوقلا
 0 ىلاعتهتلا ةعاط ةملم_لا وعلا ىف ةريقعملاتالاكلا سدو
 نيتاهىريغلا لممك_:ى هناجرد تناك ملط ولك أهنيالو تاجود تناكى عن يدنرملا نيئاه

 دلتا ىلصد#م مودق دفعنا )ل اوةنفاذهتفذ رعاذا) لك 0 هوس تاحرد تناك ىلع نينا ىلا

 "للطابلا يهاذملا نماوناكسف دوهيا اامأقسفلاو ٌكرشلاو رفكلا نم ًاواملاعلا ناكرلسو هءلع
 اوغايدق ةاروتلا شب ر 2 ىفو نيعججأ م-ييلع هللا تاوأ_ص ءاسنالا ىلع ارتفالا فو هسشنلا ىف

 امأوةياغلا وغلب دق لبحنالا في رو ثدلثتلا تابث ا ىفاون كحد ةنىراصنل اامأوةياغلا

 تانمااو تاهمالا حاكن لملكت ىو امهنسهن يات اعوقوو نيهلالات اش اىفاوناكر فس وحلا

 اوغلي دقةراغلاو بنا ىفو مانصالاو نانوالا ةدامعف اوناكد هذ برعلا امو هن ةباغلا اوغلبدق

 ةوعدب وهمأف و ملسو هيلعهتنا ىلصا دمها ث عبار لدطارالا هذه نمةءولعاندلا تناكو وةياهنلا

 قلخا



 000 اىف ءانعمتاذ ب هلتاسثال 53 1 و لكو
 نارعرم_ءلاب ارك ل_ههلان « ادم ”رفدلا ار ثا عاعأت

 نا 2209 ورم. ناتعسنأ * اه«هكلاومالا ىلعاديرحابو
 نارعشت ل صولا وردك اهوغصف *« اهفنرخزوادلا نع داوفلا عز

 ناح سو ت وقان لصف كد اهلصنأ الاكل هع عوأ و

 ناسحاناسالا دمعتسا|.لاطق# مهيولق دمعست سانلا ىلا نسحأ

 نارفغو فص هتلز ضورع + ىكلنكللف ءىصءاسأناو
 تاوهمّرطاناف لادن وسرب « لمأ ىذااناوعمرهدلا ىلعنكو

 ناكرأ تاخنا نكرلاهناق « امدتعمهللا لي كيديددثاو
 اواهنهواوزعنمرشهفكيو * هنقاوعقدمح هللا قي نم
 نالدخو رع هرصصأت تاق * باطف هللارغل كاع ند

 نادخأوناوخ اهم ىلع * هل سلفاعانمرشل ن كسه نم

 نادق ناسا لاملاو هلا * ةيطاق سائلا لاملاملايداج نم

 ناودعو قلم عقالخا نال # ادصنم_منمىقالسانلارم اعد

 ناهربرهدلا عبط ُهَمقح ىلع * هلمادرهدلا فورصراشتسا نه

 نانإرمشلا دصاو ةمادن «٠ هبتاوعفدص##رمشلا عيربنم

 نايعدول صو ممهص.4 * ىفو ماقرارشالا ىلا مانتسا نم
 ناساهمذي لو قءفر ماحب 0 مفر دومالا لك ققفرااقذارو

 ناكماناسنالا ىلعمودننلف « ةردةموناكماناك اذا نسدأ
 نالسكتاريطناب دعس سيل » اهيلطت تاريلتا ىف لساكلا عد
 ناصغاو قاروأ هتلظأ ناو * ىهنو قتنمىرحأ ءرمالطال
 نوع اذنحاع اذ باع لا * هتلودهتلاو نمتاوعأس انلاو

 نادم لاملا ءارثف لكان و * رصح لقالام هريسع نم نسم ده

 ناول أو اههصت تلو ارغ « مهلفادحاو اعبط سانا بحت ال
 نادعءسوهو تبن لكألو من ه هدراولءادصكءام 2

 نازيمو ٌد> ارم كحو * ةرد5م تققاوةروم" دالو

 نأ ارحب جصتل ليقدم رم دلو * هيلطت مالا ىف الع ن نكنالف

 نالخو تاوخا هاما اذا هه هرشاعبال_ت م قانا

 نا.غطو لام نطو اًماسو * قو الا ترابك

 ناطو أ ضرالاط.ب ىف هءارو « هلو نطوم مير ركح, 5 اذا

 ناظم ءارهل دللي نط قالت ناه» هد_عاس لاب احرف املاظاب

 ناب ءاملاريغبتنافرسشنأ *« هنريس ”ىذرملا لاععلا اهيأا
 َّن , امدظك شالا نس امتناف 53 يلف نه اول ودا اخأابو

1١66© 
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 قرلاعقا هجر( ىروباسنلا) 0 راو لد ل ل
 نماذيندروأةدحتلا مسفذي الاومهسنأ فو قاف" الاىفا ذئانآمهيرثسىلاعت هلوق دنع هرهسغنت

 تراا اا يا أن امزىلا هذعهللا ىضرةيواعمنامز نم نيلملاتاحوتف يئاع

 ىكيئاسنالا ندبنأ تاب ىفالي وطامالك كاذدعبدروأ م هرف بنطأو مورلا كام عمنال را

 ىلاعت هلوقري_ة:فاضبأ (ىدوباسنلا دروأو) ةميدملاهمل احجاتحتاملكا اهيةرومعم ندم
 اهيلءجراعمو ةضف نماغتسم توسل نحرلاررقكم نأ العمل ةدحاوةم سانا نوكتنأالواو

 ايندلاةو محلا عاممامل كلذ لكناو انرخزو نّوكّتواهلع اررسو اءاوأ م-متوسلو نورهظب

 ىتااة لي زلاوت الملا نعتااكح ف رخزلا:روسففةب الاو نيقئماكب ردنع ةرخآالاو

 لقنم نيدباعلا ضعبلاناك نيدللا ةءانقلاو رقفلاو نيمسايعلا“ ائاذناو لولملا ضءما تناك

 هقانمراذ_>ءاةد_-او ةمأ سانل نوكي نأالولو ىلاهتهلوقن الاف هنأرباك الا ضع ن 3

 مهلديأف ةنافاهئاو دفء اهارطخال امنالالا ايندلا منع هوز مهنا هنا املوأو هئاسنأىلا هاجس
 نيتلصاحل نيتيفاندملانيدتتلا عامتج او أراد باعصالا نال ا) ىبهتنااهلهايةيقابلا ىقعلا

 بترئم مالكل اوميدقمالكل اف يدقوهذىلاعت هن هع ةفص رهام لكو ىلاهتدتن ةفص مالكأا مهل اوقنم

 ةمدقمةفئاط لك عم ث داح مالكأ اذ ثداح .ووذكلذكوهام لكو 2 ضعن ىلعامذع: مدّقم ءازسالا

 مالكلاناقملاو ةعبارللهلبانحلا اول اال ةرعاشالا او ةيئاثللة مما اركمااو ىلو الل ةلزةءملاك | هنم

 نيستلاحىلاريخالا مسقي دقو فاسسالا مالكل | ىل_ءو يعل مالكلا ىلع نيمنعم ىلءقلطي
 ىناثلل توكسلاو لواللن ام_فاكد لاب لكللا نيبنيو قلاب ملك مالامو لفلان ملكة مالام
 ماقلاوغ ىذا ىنعملاو ظفالا لول دموهىذل ا ىنسهملا نيينعم ىلءقلطي تسمم 0

 لولدمهنمدارملانأهنمباعجالا مه غنا! ىنهملاوهمالكلل لاق ال ىرعشالا زجشلافردغا
 نيبام همالك نأركناريفكسلا مدعكة د سافةريسشكمزاولهلو ظاذلالا ثو دك اولاف ىبح 7
 ا رم دزاك د ىلاعت هنئا مالك هنأ نيدل ان ءةرو هرمذلابلع هنكل نيتفدلا

 وذو ىلاعت لات اذبامتاف ى-عملاو ظفالالماش ىباثل ىنعملا ىسنلا مالكسلا هيدارملا لو: لد

 ظفحطاو ةياكلاوةءا ارقلارب_غوهورو دصلا ىف ظوفحمة لالا ورقم فحاصملا ف بوذكم

 ليول_.الانلقءازخجالا بت يم هنام-هاوقو ءو رةااربسغ ةءارقلا نأ ن مروه كملاوه أك: هندالا

 امنا بتترتلا مث هيف بدترتالواظفا ملا سفن عافوهاكرخأتالوهف بترتال س ةذلاىف ىذلا عملا

 ثود_1لاىلعىلا ةلدالا لم_توثداحوهؤداةل الاةدعاسممدءةرورضلظ فلا ىف ل صدع

 دمبنكلم .وةلاو رخ أم ه.لءامف الشمر هاطظناكتاو ثلا اذهو ةلدالا نيب امج هيو د ىلع

 هظفحاف «بلعرابغالو حلا مالكل عيد لمت ل لوا اذهّناقلاو هتقرقح فرعن لمأتلا

 ىهتنا ليبسااىدهيوهوملالوقب هاو
 عل نبال *»

 هيام لثمالا همقأن س داف * لمآ ا ىبعاندلان هنفسأنال

 «(هتلاهجر ىتسبلا عملا ب زيشلل)«

 نارسخر يللا ض#ريغ مح رو 0 ناسة:هامدف ءرملا ةدايز

 أ
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 «(ىلاعتهلنا هجر هعماجلا#

 ىداعلا ينذملا نا ىردأتنكناو ه د_غى ىنع هللاوفعبت قو
 ىصالخا ىرمشح موي ىدالخف ىفك © هلآو ىنلافىح تماخأو

 عير أ هرع مانأن مموي لك ةماسقتلا موي دبعال تشن ها لو هيلعمتلا ىلصرشلا دمسنع(ربخلا ف)
 0 هلاشف ارورموار وة واعاذد هنا ارفنراهنلاو لكلا تاعاسددع هنازخ نورششعو

 ىهورانلا لأب ساسسالا نعم وثهدالرانلا لحأ ى عع زوولامددرسلاو حرفا نماهتدهاشم

 اهتدهاشمدنعهل انف ةعْرةمةنتتم ةاظماهاريف ى رخأ نازح اا عش م * م هيراهيق عاطأ ىلا ةعاسلا
 هبد امقىصعىئ ٌجاادعالا ىهواهم*نمييلع صخنل ةنملا لهأ ىلعمسقولام عزفلاو عزملا نم

 وأ اهمذ مانت جاادعاسلا ىشد هءوسامالو هريسد أم مق س داةغراقاهاريذ ىرخأ ةنازخل عشب مم

 ناك ث مح ف صوالاماهتاوذ ىءفسالاو نيغلا نمهلاذ ةابثدلااةاحاممنم م ئشباهيفلغتسما
 هنأ (فار ءالاق) ىهتنانياغتلا موي كلذ ىلاعت هلوق اذهن مو تائس-اه" العنأن ماكتم

 نو روظالون و بال نس نة ن بلاد همف ف اشكل ىف لاق مهنف رتالش» كغ ننوه رب

 ىمتنا ةفردوروز مهتءور دين م معز نأو م مءاطتسا ىف سدل موف: مهراهظا نأ اوسنالل
 ناف فاشكلا ب اصهعزاك كلذ ىلع لرادهبف سلريبكلا اريسسفملا ىف مامالا لاقو ه٠الك

 ىسهتنا هدعد نم الوالاو لبو هيلعمننا لص هنن لوسر مهآر دقو سائلا ن مريثكمهارن كلا

 ىواضيبلا مالكه مسي رقوهمالك

 *(لاق نمردهنن)

 لمىوهل اره نمئلدصق سغ نع« لغتشم كءهل باهت اماشح
 لءالاكلب ىرغي كو ىناوتلا اذك *ىلا مذلا ُسيعلابرهدل ا نم ىضمت
 اولصودقموقلاو عطةنمتنأو « ةفرعم موقلا قيرطب ىدنو
 ل-ز هنود اناكم قرتل امزع ه اردةيمءاملعلا ةورذ ىلا ض مناف

 ل عطتمهللا ءاةساهؤاقب ه ةءركمتنزواجدقف ترفظناف
 ل .رااهد- .و نم هىطق كنعْلاَع «.امن حًافادجو مهب تيضقناو

 نودقا ارشالاف نواد او نوءقاورلاو نومقارشش ءالامءهو مفرش لا ا

 نم ةمكحل اراونأت اعمل مهيلع تقرع ءاةنوكلا شوقالا نع ءمواوفعحاولأ اودر يذلا مه

 اوناك نيذلا مهنوي.قاورلاو تاراشالا لاذعتو تارايعلا طسورعن مةيوطالقالاب رسقتلا حول

 اوناكنيذلا مهنؤاثملاو هتاراشاودنا رابع نمةءهححل !نو سدو ه١ ق اور ف نو اح
 لاةباعروءالؤه نموطسراناكو ةلاملا كات ىف هكسإل ادئارف ه:منوقلتيو هلاكد ف نوشع
 ىم(ثيدحلا ف )ىّمناثوطالف باكر ىفالوطسرا باكر فن دو ثءاوناك نيذلا مهنيئاشملانا
 سانلا هيث دن امل اوضف نع ىسم>ىأ(قئافلا فاق ) لاق وليق نع مو هيلعهللا لص ىنلا
 امارس ا ىلع بارعالاو ناك نالعف ام ملا ىلعامهواشوو اذكن الف لاهو ادك لبق مهلوةَّنم
 ليلمتلا فرحامملعلخديدقو لاقو ل ,ايندلاامنا مهاوق هنمو ريوضلا نع نيولءاعسالا ىرخم

 لديد- اولا دابعلاوءاملوالا مهو ماشلا,لا ديالا «نعهتلا ىضر ىلع شي د_-ىف(ةياهنلا فلاق)
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 ش لفاةارادمنمىانءعو *» ىداج ىهوأ بصنملاب هذ

 ! لمالاري_هة: لمعلا لءلدف « زقتاسندلا ىف لام الارق
 ظ لجولابرردج همر » ىلسع توملا هبلطين منا
 , للا اهامدأ دادرتلارثك أ * نذ اح دزتامغرزو بع

 لاخلا نودىفل | لضفؤريتعاو 5 هدعغلرئاو فءسلا لص دخ

 لد لدالا نع قاتبرتغاف 5 رهاظزع تاطوالا كح

 لقك ارديلاهيردنلا ىرمبو « انسآقسءاملات ٠هدبرذ

 لمجلاب دومدرولا ببطنا 5 اثيع لوق بئاعلا هيأ

 لعد نم ل 5 لغتشا و نمل مآ ءذدع

 م لزغ سءءياثمل تايفللت ا ث را نم نيل كير_غبال

 لعفتا تكتم كدا |ودو * ةرمسك ب ءصر و9 زيلتاك انآ

 ل>الاىلوملاو هلام اذ هذ * نكن نص نامز فىنأريغ

 'لقت_سمويف لامملا ل.لقو « هماركا ىرول دنع بحا و

 لبا لما ف: ارتاقو تم « اناورغ * ىمعلا لدأ كح

 اهنمتكردأل هفلاقفديدثلاةفامن دالك اطر كءا.ذغالا نملجرل(نيقراعلا ضعبلاف) |

 || هنعىلاعتهتلا ىذرىءمراقلا (نالا ترضتحاال) ىهتنااهلطتم ىتلاهذ_هلافاللاكديرتام

 || هللا لوسر نكلوا.ندلا ىلع ىسأت سل لاق هللا د_.عابأ | كفسأت مالع هللة هتومدنءرسست
 ازواج نوكنتافاعأو كا ارلا دازك كد اةغلب نكمالاقو اذبل اد هع مسو هما عقل ىلص
 (لالبقأال) قت اةئشيو تسدو فمسوهاذاو هشلبامىل ارا ًاوءامشالا هذه لوو هسهأ

 ةشدلا ناساب دشنأو لبو هيلعهللا ىلص ىنلا ىلا ةشدخ ادالب نم

 |لاقفار عءانعملءجاناسمل مالسلاوةالصلاهبلع لاذ ةرد:هىرك ارك هركنكهربورأ

 هخء هللا ىذر ناس

 لثملابرضيان.ةكبامناف « تركذانقافاىفمراكملااذا

 ا
 ري 5 : ببكلا ام اق »+ هعصاذ فت: سي شلاكرذنأ

 جيسملا ىوادملا ناك ولوتدعأ ٠ نرتعااماذاسشلاهلعو

 «(موضعبل)»
 مائملا هصقش ؛ رمعلانأف 5 فوهنف ماقملا ب فكاغاذا

 مالكلا هلاغي تقول انا « ىفوتكسةمالكلا ارثكناو
 ءاقيلا عمطو لمالا لوطوها دسم ميدي[ نيب نمانل هو ىلا«: هل اوقدنع(نيفراعلا ضهبلاق)

 مم) ىسرتن ا اهتمرافغتسالاو اهيلعمدنلا هلو ب ونذلا نمىيسامم هلغغل اوعادس مهةلخن مو
 مدمر الاف نووغارلا اذدلا ف نو دهازرلا نبأ ل اوقياصش مايالا نم مويىف (داهزلا ضعب

 ىهتناتنثن ىلع لدب عضو كامالكبلقا اذهاردهازلا

. 2 



 لصو بردا|ىلعراسن ملك « همانآتيهذدق | اطفستامان

 لمعلاحالصا م ١١ لاجو * ادعلا ماعرا معلا دايدزاىف

 لبتخا قطنلا ف با ارعالامرحي * نوحتلاب قطنملا لج

 لغااندلافدف هرلا حار طاف د ىمهذسمزالو رعشلا مظنا

 لدتشيماذا رعشلا نسحأ * امو لفل ىلع ناونءودو

 لكنت الصالا ىلع هوأف رقم ٌىوس قم. دوما لصأ تام

 لبقااكلتنم لج اهعطق * ديل هس رات الا

 لخغا ىينكحئالوأاهقر « ىفترص ىعدم نع ىئزحتا

 لعللىلوق ظ_هالا مأو تاو زوق ظافاالا بذيعأ

 لشولاب ءازت_ارخلانعو « ةرسكمهعنغت ى 0 كلم

 لزثؤوسلل راقصد_خلت 0 راتتعا

 لس.كحالااموب تاثام الوال « همزعنمىّتسفلاى :ودعام سدل

 لقسنءىلعتوىلاعلا ضف *« اهتاداع نك ابندلا عطاق

 لذأاذ_هلبدهاملا ة ةشع « اهلصغى دعازلا ةشع

 للعلاب اهئمتام يكسو * راكمرامو»و لرووجمكح

 لالا تاناع لان نام>و * ىنملااهنم لال عاصم

 لسا كرت "للملا امنا « لكتتاو اهيف هللا كرئاف
 لاشلاب هنئهتااهالبن *« ىرقلا اهئم نا فكىأ

 لض>دقأم انتل اا ادبأىل_هذو ىلصصا لةنال

 لغزلا ىندقكلمسلا نسحب و *« باريختنم ءرملادوسب دق

 لص: نمالا سحرتلا تن « امو لوشلانم درولا اذكو
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 لصتاركح يأبذا ى_ت « ىل_عهتادجأفأ عم
 لتأو أ هنم نا الارنثحصأ « هنسهءامناسنالاة يق
 لتق داز نا نيذ_ه الكف * ةسر لع 59 ريد نحسب

 لازلالهأآب اوساممما * اوضم تاداسيسىقضنعال
 ل_فةغندمالا دجلاب مَع 31 هنأ روما نع ل فاغتو

 ىل-ةننمالا موركحملا غلب * اقدرعفاو مايل ١نع لص

 لقنلا ىل_-أا اربص دجمل « ناو راحنا رادلا راجراد

 لق لافاذان - مداخل 31-0 هثطردحاوناطاس |١ بناح

 لدعنمفلاشو كفة سعر * اولأس مهناو مكحلا لئال

 لغترشملاىف هبقك الكو و9 هباذأ نع سوبحمل اكو هذ

 لزعنا صدشلا اذا صدمشلا هقاذ# اع : مكجملاةذا ىزاوال

 ل_سعلا لاذ ف مسلاةاهقاد 0 ل1 تالا تاءالولاو

 مكه سس كك
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 هع ل اقلب

 ىتخ نمو ىلغ> نه « ىتلطعيف ىاشع تنناعام

 قالو ىف 1 5 دقو ىرادو ىدرعتغيدق

 *(ىوجلا ةحاورنبا) و

 هداعسلا بس ىوهلانأ * او ردامو كدلعاومال

 هداهشلا رع ناحصوأ « ىلا لو ناك نا
 «(قعملا اذه سكعفاضبألو)*

 اها ادماح همف تنأام *« ارسقىوهلا نع عدبلقا
 4 لا فام السر تتار 5 هنارحمم ل اسند تعضا

 (ىلاعتهنناهجر ىدروأ |نبرعيشلاةدمصق)

 لزهنمبناجو لصفلالقو « لزغلاو ىنائالا رك ذلزتعا

 3 محنايصلامانالف * ابصااماالز هللا عر

 ل مئالاو اهمانأ تيشذ * اهّيضق ةشدع ىئل هأ نا

 لجو عفرتو زعف سك * اهب لفختال ةدانغلا عدو

 لفكلا كل هدرمالانعو *« تب رسطاو-هلتلآ نعالاو
 , لسالانىرزب ساماماذاو #2 ىصطلا سف ف تك ظن ىدبتنا

 لد ءافردس ءانلدعو 5 انس ملا هاتسسق ذا داز

 لاجا رماد ءاومتتنأ * ىذلا نس ىهتنمىفركتناو

 لةعنءنونج ىف ىسافبك# ىتفتنكنا ةرجن ارجهاو
 لصوال اى ها باق تروا * ام هللا ىوةتف هللا قتاو

 لطبلا هللا قي نمامتا ه الطباق رط عطقينمرسبل
 لحزرلدالاف دصرب لبد * ىلا نكرتالو عرمشلا فص
 ل_-وزعاناب_ءانادهدت « نمةردقىف راكنالا تراح

 لودنمىفأو سجن ملف ه« مكف قلخلا ىلع توملا بتك
 لزعو ىلوو ضرالاّ كام + ندور ناءنكسسو دور نبأ

 ل عمسنم مارهالاعفد « نءوثو عرفنيأ داعنيأ
 لل انغتْلو لكلا 8 »ه اوي واوداشواوداسنمنيأ

 لوالاموقلاو لعل لهأن يأ + ىلا لهآ الا باير أن يأ

 ْ لعفدئامالعاق ىزحسو « ممالك هللا دبه س

 للخاري_تاسب تصخاكح ه« تعج - اناضو مد مسا فبكأ

 لسكلا لهأ ىنعريدادعبأ ه اق لسكتالو للا بلطا

 لوخو لاعهتءلغتشت « الونيدلا ىف هقفلاب لفتحاو

 لذيامرت<#بواطاا فرعي ه نكيلص-و مونلا راو

 لقال



 لقيا اونبتلا نو قرف »* ال1 لاسعورّمفي ىلو

 ا 1 مجمل
 نيداللوبرنق ل _ءوذتناالو 5 اندمفت كددإ لامال تدك اذا

 نيطنمك هذ لثمالاث ءانلع 5 هلل ىعر نع كف آالو

 لوةيوفارسالا لري نأ ىلوالا ناكو نيطا ا نملمعا !ىففرسادتل (يدقدا!حالصاالاف)

 ارقالكوجرتف لاموذ تنأالو « ةلمعفداىبرتالتنك اذا
 ارخنم لص لثءالاثءانلع « ةهيركل ىكرب نعتنأالو

 (عيكونبا)
 هءلاعلا بترلابرضرت)و #3 لونا ئقمهتءضرد_ةأ

 هاما ارثؤت اهنكلو « العلا مطب يطتاهجامو

 (غآ)
 هسلاعلا بترلاو كانا « ظويهلانوكي دوعصل ار دعي
 هتفاعفك الجرو موقت + تطقساماذا ناكم ىف نكو

 (خآ)
 قول لك نءىناصذا * هله الددو ىوجذا

 قوشعملذ نىك 35 ةريغىلو قوش عم ىف:

 هراع

 طشناال زدعلا نم ساو 00 سلا عزان
 طقس نمةمالسنوكن *« ناكملاردةب نأال نكساو

 (موقمذ ىف ىذيواعتلانبا)
 هلهأ مكنأ مكبانظ « مكحدمىرمعلا ارطش تينفأ
 هداك كيش ىرع عاضق 3 مكل“ انهد هنفاتدعو

 (باهولا دمع ىذاقاا)

 ىلامآلوطو ىلامروصق « ىلا-رترايدلا نيب لاطأ
 ىلاجارةّدستاخ ىرخأ «  ىلا تدشمةداب تينا
 لاح ىلع ةعاسدل نت * السوسوملا# كف ىئناك

 » (فنحالا نب سابعلا)#

 لاؤسلابمهبعادوانرسقف # م: فرك انااح نءانولاس
 لاحرتلاو لوزءا! نندف :ر ةكفافانلعرا ىّيدحامال-ام

 « (اهقب نآك ةوجف قارولا حارمسل !)»
 نات او درس فدو اد عيسسن نم « اهسحمءاةزرلا تو حاصأب
 ىنالبأو ىلق ليدق نم ناحس م ءهلئاف لادذا تدغف اهتبلق
 ناهحون الا ميلطيفدكف « هفرعأ تسلئشا قافنلانا



 (ىلينملا ثدحما ىّرمرسلا)

 لمأتمللران“ الاوراسخالا ىل_قان ىاسأ ىف بئامتلا نمو

 لدنرا نب لب رطمنب لبعرمو « لب رغمزب دهرسمب ددسك
 لمدلل ةبقرتلظا ايف * اوإسول لدنرعنب لدنرسو

 (ىووثلا)

 كتم اهلايذأب ترصف «ىغلالصأ ةعانقلا تدحو
 دهم هن ىنارباذ الو *# هنأن ىلع ىنارب اذ الف

 كاملاهيسشسانلا ىلعّرمأ «. مهردالب امنغ تشعو
 42 الا ساح سلاجامه دن يروعأ ف ىدرولانبا)

 (ىضادق ىرسلاب روعأ * هنلح ىلا مااروعأ

 ىعأاننتك |نروعأن ء.اوبعاواوراقنا موقت لقأ

 (انيسني ىلعوبأ)

 بطاعملا همني ىلع * ىقحار ملا بكرأال

 بئاذءاملافنيطلاو « ءامو»و ان نيبط

 (موضعبا)
 لال ىذّى سها ىلع# راعب لوهلا س

 كالا عج الخ قكرد- 0

 (لو- ان اكو هضيطم فرشء ىف ىرالاسانبا)
 هنيعلالا بذا س كواريسثك «ب هظ لملقلابانملا ءىبعي

 هلثمئثلاريصس صدشة حارب * رّدةهقزرَدا ىلف>ءود نمو

 (لوحأ بيقردل عام ىف مهضعبلف)
 نأ ايشدكا ارداقئوثلا « لوحأ برقر نوما ىوحأ

 نانثلا علما ىقريخلاوعو * رصنم انآ ىذلا كلر هللا

 (لوحأ ناكورخ الق)

 رزشلارظنلا نع ىن_غأرطت ىلع * اهبحيتيلبذا ىهلاتركش
 ردعلا نمت>رتسافهءلاترظن #2 ىلا بقرلاو اهلا ترظن

 (ةداقننب ا(

 مارسغلا ملأ نمءاقلاامو ه« اهيا اموب ىتبابص توك
 ماتسلا فنكلو تةدص من 5 ىصلتمئىدنعتنأتلاقن

 (ىيفاشلا)
 لالا ةىلصم ىف. حدكم «: هرعنم هتيكمل ةلردل

 لغشلاوراكفالا نملاح ىتفالا لعلا لائبالو

 لذفااءناكرلا هيتراس *«. ىذاا ميكا نامتا نول
 ١ هس وسم صك م ديم صم مس 2 2م هم مجم جت يو نمو ص ام م م طحت 7

 ىلإ



 انيعالاوراصبالاريسدق « ىذلاادهدرمالا ظءاولا

 الانا هد عشر 5 ىقستلابان أب هسظءعوذ

 (هارغفا)
 أ رعهلاطو ادصداز و « ىداوذك :رذعا 21 تلق

 ا5:تةشعامل لا35 «* ى :روصرفو ىو رؤدق

 (ثاملف هلو)

 اناسحا تةرداتس-تقفو دب انبل ّتفاءتبط هآتاق

 نكي تقع انآ لاقد ا“ ماو كان ىلق

 .(ىضدرعف هو)

 ةابح هيق قوم « حلم ىذورءىل
 تالعاذنئالعاف « هاوهفتالذاع

 (ىغم ف هلو)

 مام فطءو فدر « ىللاه نغمبر

 حجراخ لسقئاذو 5 لخادفشض اذه

 (انلتمناكىودبفهو)

 امنرعو لك ال هانوعدت * تلم انءا ىودي

 انمح ةرغسلا فأي 3 « افرتافك ةرفسلافّدم

 (ةتابثبا)
 بادمن اذع امثمىلو بذع « اهتبر ةس .ارعأ تيوه

 بالك اهفلاذ_ءلاون اه نمفرطلاونامتاو بأ ر
 قو رلاةمماملةوهقاا ف

 ىيصلا ف عاشىرت ذو « رطع ىلدنهلادوعو « نيدائملا ف ىل-أو * | نمسا ةقوشعملاانأ
 (فنحالا نب سابعأ)

 عاموأو ىلالءأرثكي « عاد ىّرشام ىلا ىلق
 ىالضأ نب ىو دعاك هءاذا ىو دع نم ىسارتا فك

 1 (بارعالا ضعبا) 1

 دحولا نمىلق حرق ىئشن سات * هن لأ م ادكه ىرع بهذبأ

 ىد لفءاودلا ىمفن تالعف « ةحار نطلا قنا ىوادت اولاقو

 22210 رعنيننيدلا بيلا (
 هودقتعاام عسج تدةةعاانأو »* ادئامع هلالا ىف قئاللا دمع

 (ةرامعنننيدلاحان)

 اهلووأ هءلعامارغالا * هيسفاك بح نم تلنام
 اهل ازيال امرخآ »+ رت ادهاوه ىف ىو



 لذي

 همامأو هفلخ دحولا دجو #« ايصال_خاهاوه نم مارانأك
 همامزداهو اهانف وم مغ ىلاري_ملا قوشلاه شح

 هماستناىدسحرمسلاو ىلسرو# هادهذ هملق هبتلاف لض

 هبمائمو هعومش عب ًانذم #* ىداعو ماقسلاو دمسلا فلاح

 همالاو افلا ىتم ىتسحو ر_* هلاود_تلاودانعيلا مالعف
 هماىه ىذقن هأسع مانئم ىف 2 لاح نم ةروزب هودنعد

 هم اود قطأ الف ريسع يب اًقنر نوظلا قئاستنا لع

 هم ازخو ىهلا دير قدني » ال ءابلقلخ كينانحو
 همالعا ىرب ىع مهاب 5 الباقجرعو ةسءاشماق

 هماعماعلا اذ ن روكي نأ ىيسعف ل مسلم مقرب ماعلك

 0 هرسسس دق ى الم ارداقلا دمع جثلاىدس)

 ىلآلاب ىنبحاو « ىلا باج ف شكا
 ل>فاأىقتنآف * ىلثق كل ادب نار

 لقملادهجحورلاو «اهدخ حورلا ىوس لام
 ىلكأ تنك قتيلف #3 ىضعب م تذخأ

 ىلقع ىم تبلس « ىبلق نع ؤرص

 ىلصوبذوفا ىسع * ارهد بابلاب تفقو
 ىلنم كباب دببع * ىنيضترتناب ىل نم
 ىلغشتباغتنأو *« لغش كريب ىلام

 (قحاىصلا) 1
 بهذمهذع الوال » حمطم ميك سدي 2 بذر يباذع « هيقذلب بيبحىل

 5 لالح « هيفيخلا لّدقْنا *« باطمباقللوهو « تنم قعر

 برقع غدصا | ىلعو# ةمحرهظلا ىلعف د بهذيو آي نيح 5 رطاخم هفانأ

 (ىودغلانبا)

 ناجلا من لثم مههف ثمان « ناوىدا درا امهللاو

 نامزلا حيرخ ملغ هلودم #3 ىذلاقافنمارنه هّنكل

 (ةالصلا فماماىفهلو)

 بضقلاك لادةعافنكاو « الاله ىح عوكرلافماما
 ولقلا لعتلةتةخلافو « انسح سعشلا تاقتولتلاقو

 (رباتفاو)
 رئان مهن اعف برمللاو 5 هقاشع ترصد رحاتو

 رحات انك مع ىلعتلق »* ا:ههاولتتقا مالعلاق

 (دسمأ ظعاو فهلو)
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 هعاج ه الصلاك حا رلا ترم #2 اعيجب ىلاج رعى ماخان

 ع اصنهرأس وكلا ىفاهنولر ع صم زعلا ىأرول : هرج

 ! (هد)
 بذءمكب باذعلاو نوت ذعف « بص مكس مرغمنابّ لع
 نركح قطا الو قرت ةعمد الذ د, ىرظانو داهساا نيبوتتفلأو

 بنع الو مال_هال ىف ه هس 1 وع "اف ملشفنك قمتلا فاوذخ

 كا انعمجي نيبلا ل 5 ناك اي 5 ىنملاامب نطعأ ب عشلا ةبوأ ىسع

 بدنلاوحونلااهبأدى ا الاىذب# تحعصاف اهنعنانح رفتاذامو

 هر قلم تباوأ 0 تدضق 5 قاسيا كيلا وسلق ع نم قوشأب

 باذلا ىلو هل 1 عجريف « هسبلد بلاى ف دلاو تاعي

 بعسل ارم ميقربلا عادبتع اذك 5 ىتاقم عماد تداب ييفا اذا

 نر ك6 ىلا برسل * كندا رحاح ضرأ ء يداهم الأ

 بكرلا اهي الظن مودغيو حورب « ةقمنالئالاتتارصش لهو
 ويصال لزاما كل: ىلآ امضصو * ةيانضص مينعال الق هللا

 (هتيلوةطمانأ ف ساونوأهلاقر عت لقأ)
 بع هبأم سدل * هل قع ىك نا * برطلا هفضسي #2 بعت ىوهل|لماح

 كانت 5 ار قرا اك * بعتن بحلاو *« ةل .هالزيكصخن
 يدعلا ىف م ىدوص + ىمةس نمنيمدتت

 (رهذاجلا)
 هماما نعىدعس نكس « همالاا!نملوسرلا فاخ
 همارل امةس ةماربْث هم د_طاب ضرب ْقأو
 ةسالعام انيربخلا تعبر + ةزاشإ ةيسحم م
 همادملا بعل تناول * ىدتلح يح تدرطو

 هماسقلا ىشاولا ىلعتماق « دقموملا اذهىارشب
 همالسلاو ةداعسلات لن * ىتشاشح لوسرابدخ

 هماجلا عج نمدا "ال ع هنا كت د_> دعاو

 هماركلا هلديرآ نموت .* اوهلا ىل ديرب نمان
 همز تنام لوح * الملا ناطلس ىالوم

 هبصصول ا ىلعو هيلع نيلسرملادساهب حد وهلة دم-صق نم ىرصملا (ىجاونلا نيدلاءالع شل ْ

 ملستلا لك ًاوتالصلا ل ضفأ ||
 همام ”ج و اقناا بد رعو * هارب وةس.طن هوللع

 هماهتسملا عواض نم ىو كلاب اومع ةريح هللا عراب

 همارنالزغ ظامللا/تلثق. « ردخ:ل.ةءىجلا فاوجدق

 ص 3 الإ
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 (راوسىذاشلا)

 حلا ارظانفتناماكح ه ةعئار سأرا فت ءاط دو

 ىركف نءو ىمه نع كب هحاف هئك :رمصن نع ضارةملاب ك دم #نيا

 (ىرعاحلا)
 ىناهئامىناهشك « ىفاعلا قريسلا عم .

 نامزىأ ىسجحلا ٠ نآمزو رهدرتحصذ

 ىئاد-لا مابا عج « رتل فربلا ضر فا
 ىنامالاب ىظ-او ل هلا عسق<ىرتو

 ىنامرف ابصمن# ميلاقوف مهماىأ
 نار الاد ىعتايحالا هنا

 ناودف قادءدن ملاذا ىبملخ ا 5

 نااعلاو ”ىحلاو « دعس الط اود ه

 ناوفنءلا نامزو ٠ ىاصتلا مانا نيأ
 تتاح بهلاديغلا عمت 3 اماشبلا كلت. هد

 نانا ابوعىه 8 دلا قيلطروسأ ا ند

 ىلا ل- .ق' ثداخ « ىضق:لاقان_لظك

 (ةهر
 .طصلاشي م-ةفافص تتولاو 85 حدقااءىأدقْلا اوهراه

 حا اواطخلا فشك اوةواعلا 0 مضنفملا كلاسرسس كت مك

 (هن)
 تنعاذع مولاولافولاملا ف » اودي ىلاحلادعلارظناا

 تفالينملقمي ن معمم نم *© هلذ_هنالا الا ضرفنام

 : (هلو)
 الاطه ىلقم عمد حربال 0 الاحىلاصو دهعنعو دصدم

 الالىدانت ىداشحو ىلق ٠ ه.هللا لعفي ىناساب وعدا

 )هوز
 , ىداقار دقن ىكتمتو عد « ىلع لذعلا ىفر و مك لذاعا

 ىمينجدق لاةبام ب.طأام « «ىئلاو عدو فرصصناو كرذحذخ

 (هاد)
 هعاطو راقولا ال عمسفأأ « هعالللا طرقو ىوهلا ياودل

 هعارشا: ف ةاقلا ىديآب س « "كلا عفردقح و._هلاو اوس

 هعاربو ةهاكف مههنمرط » املا برطد ًةسَتْف ىامادنو

 هعاس رمسعلا ةَداَذأ اوأرف « ىلامللا فورمد اولزاع رمشعم



 ءاملاهوحولا ىف ائنمزاصدق «* ىرهاذدعب نمئعلاءامنوصنا

 ءاسسح ا مراكم تب ١وحن .كل هد ايم اعهحوف مهري هان 5

 ا رولا
 بام_كلا ىل مودي نأ هاجر 'ه ىمأر ببشمتدضخام كل ة-و

 باصتالو بدشملاك وردلوّةع » ئمدا اربتيشح ىنكجاو

 (شض سهى هءا صا ضن ىلا بكب ناكل امك نيدعحا)
 لومهكئمتدقالام ىىمدو ٠ لب وطتض هذه ىلء كدي
 لب تناول 2 كند « ةذ-ابرسأوأ اساكب 0

 للعتناووهاىلاومضأو ٠ ىمادمفت أن سالصطب و
 لوغدلُذ دنع قاسح لاعو ىمامق تماقو ىف: نذا تاك

 (موهضعمل)
 رهدلاقيامنزأل١كيلع قدس ه هنافءاسرلا لم عام ناف

 (اًضدأ مهضعمل)

 باض#اهوسو نءوركسأ ه ىلسش تأرامل هلئاقو

 با عسا »ام قههوو « لطاب وح هسو ىقءعرتسا

 فاش دة ”حأسدالم « املاك مالم ىنك اهاتاقف

 (قارولا حا هلا)

 دادعلا علاش هديدخ عدق 5 بد كالع حارساب تلافو

 رافنااىلاتنأ كوعداذ 5 لملد_هب رام اهل تاَدو

 راهنف حارس نم عدمضأب * انهعمامو تقدصدقتلاَث

 (قارولادو#)

 بارتاا فك .2:تر راودتو 5 باطلا نىرتنأحر مخل

 بالا نكس هنأ كإثع 5 ىلوأ لهملا طرقو ل_.هاملا

 (ةحافخن 0

 ١ 0 0 97 15 يخسر عسر خلا كدذ

 0 ا 0 ٠ 0 صلو ف قوهوم ضو لا

 (ىذئواعتلا طمس)
 راقولا بوث اسسالةب 5 اوغلا نءتعزن دلو

 ئادقلا لبا لا راكو وفرك مسام »

 ىاوع نمر أ امره « ظد بذلا نانااع

 راهئااننء-كيو 5 اه ..اربس ب يرملااذكو



 ايه ىعض اهعاسشلا ل_بحلاب ه اد_غولامك_:م ىاق تاج

 ايرقع د: د4لاىف هيرقع 2 ىدلاىفادغغدصنمءالبو

 كموااونازسالاو دولا ه ىلح شمل لابيلا معان تب (هلو)

 ىل_:.هههقوشلا نمت عىل كتاذا داس 9-0

 لزعمىف ةدقرلا نم ىندع ٠ ىركلا لانهفرطلادقارا

 لبقتلفرمهلاو كابا « ىوهلا ىو ادن ءافوختاقمك
 لل رانم ء”قرشلاءن مذا هى دفاع تنكحادوهعءرك ذا

 بتدو دنا ىلععومدو و حمي رب بلقو ل حان دج (هلو)

 علم جلملالعفءام رك ه نكو يتلا" يه بيبحو
 26 رو ىد اونودكعولا* د فدا لحال

 عسا ىاعل قود هس 5 رجب وأ هباسحا لي صوب دج

 حمر ه-ةيقملا ىلع ىو * ىللق ةناكاىف باقللتنا

 ميس كنمف فرطااو ىراسكتأ و « نيزع كنملصولاو ع وضد

 عييسمملا تنأو تيم اسهنهان ١ 5 مارغو جعاول نمىلقر .٠

 3 حشو نيتقرلابام رخال * يىمةكاشملا هلالاز اًرغا

 حوداو الئا.هودغأ نيح ٠ دوربوغلا نمىدصقتنا
 5 حوبافوسمارغلا”ىلءم« ادن اوىده#ىووهلا تقك دق

 (ةجافشنبا)

 رودوالب ىلا لك ٠ فاو:اءازرلا الواناطعلا ال 5

 رومال اىراخ ةداعىلاف * نحو دورس« تلاح نع هلاف

 رورمسأاو ىمالا لئكاوف «ىلابللا فورمد تضقتن ااماذاف

 ىاودلا نبا عسي ناكو هندامع نعرخأ دقو هياصا ضءبىلا لبر ا(ىذيو اعتا نبا)

 جهاوذمراكملا وه » ىذلا ةىماودلا نباا
 جاو زظاونااورط * اولثا اسحق هن ندب

 ياو ةكيكر اريذ 5 اعملاكنع عدول لق

 حرفلا دو ربو جرب 3 ىنضاخأ دوهتالإ

 حدباو لاهت هل ته ركذاذا كيلاايص
 جعزاله نع مونلاىف * ضر عمن | لقول

 ٠ مح اهب كاريالو رق امانأدعيو هه
 ىرخماف كيلشب ىباع »+ اخالا نم ىذلاتنا

 حرج ند كيا ءفهكيلع ءام اضم ردع!

 عي ا هتانح 6 هي نع ع

 (ىتوذتلاىناقلا)|
 نوصنا



 توص انءاه-هنمو ةغاريذانغلانينثالاك مهفبالو عمم ضم |قطنو همسوفو رخ الا مالك
 ىلا ة.-بفلابا هو كل دري كس ,عةرالو عمسالام هذ ءواسنت اوصاناورلا عمو تان اوما

 ئنلك مالكت وعهنف م هريغام او نيب وحن ١

 (ءاسنل افصوق)

 ,ما رح نهد. دكم ءايطك «* هم رب نو-هذأم سأ اوأض

 مالسالا املْشا نعزهدددو د« ايئاوزثي ديلا نما نم نيس

 كرتفودتلا اًضدا لاقو ؛ ئئدكلعالو أم كلعالىذلاوهلاقف ف رولا ء (ميويلث-)

 املاظءريصأ ف مكل دق انولظمو ا ملاط كاخأريصن ا (ثيدحلاىف) ها نيئيشا!نيبلضافتلا
 هلق نم مالا نو اهتلا هتاذللا مداهرك ذ نماورثك أد« لظا نم هعنعلسو هيلع هللا ىلصل اهتذ
 نارعع لواوهسفنل هنارعهىءالد.هلألاصو لقا (بحلانو:ه«مالك نء) صالانةفرعملا

 قت هذ ىلع هي برضن نرق هديب و 'هل ب دّئط اش ىلءامو» (ىقرد) «سفالهةءلصاومقءدالدبعلا

 (دششو) رهالو»و سرح

 هلق: ىف ىنع عاض *« هيسعاباقىلناك .

 هءلط: ف ىردص قاض 5 ىةذىلءهددرافبر

 هبثيغتسااثامغان « قمرومادامثغأو .
 (امودشناهنأىددو)

 قمدارملا تلع دقو »ه ىرمسرايش> ا ىمديرت

 فرب :تافتئئامةمكف « ظحلا اوس ىل سلو

 مالا ف هباعصا ضعنةآر ةملالا كلذةدش لري ن اكو مالا هلع د ثاو لوبلا سيح هارتعاف

 راهظاو ةيدويعلا باد انبد ًائلاد دو ةملانأ لع كل ذيهريخ !اافءاذ_تاارهللا وعدي هنأ حص

 مكهل اوعدا لاقطالا نمه .ف نم لاق : بتكمىلا لهوالكو رودي جرف راقتفالاو زدقلا

 (موضعبا) باذكلا
 :ةرلاءاهل_صو ىلاما * ىئتركذافءامسل ارقتأر

 قدمي تادواهسعب تأت« نكلو ارقرظانانالك
 ( (ىرجاحلا)

 ايس مايد نم :تنكنا. هن اينما ميسئانىد_كو تف

 5 ايرلا كال:زو ىلا كلذ 11

 ايهذمممنعىل ىراالنم. * ىوللايشسينييقملانا
 ابرمشم م ىنلن ىتح عمدل او ٠ اوءطم مهدعب ىلىءالااوش 0

 اءشهم عمدا مادغع قدح « مهدعلز مبعشاا اثار

 ىباالا لصولا ه_:م تدرام ٠ نداثىوهن "6

 ار

 امسوةسم ضار ءالل تكااغأ هر ىد رأل ىلرض رع انشرفما

 ا. 0 لا
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 اهائمعمثيداح!ىورو ق دصو ةءمسلا ىداف ةثامسلا دعب د:هاان روظ باذكو هاماواس

 باملاهيلاورثا ارسل: لعأ ىلاهتو هن اححسسهلاو ها هبا أب اصصأ ن
 (هضرم نمفوءدقو يملا ضءبىلا امي بنك ناهدلا نبا

 ارطن ىدحو ترذنىفاريغ « اموصْكئربمونسانلارذن
 ارذن ناكناو هموصىرأال 5 لسبع كرب مون نااملاع

 ناميالاو لو ةقدصبرأقالا ىلعةقد_دلارظنلا نو.علاانز 0 وناعم
 لست ىف ةيغرلا الت, هتذمالت ضعب فديرهاقلا دمع (خعشال) ريص_فصزوركسش فصن نافذ

 سردلا:ءارقتءلقو «ءلقروذ>- مدعو

 عوزتلاىوهلا باش نمءىجت « هلتقوءل_ذطقف *ىعب
 عاوتلاب هلاجلا تددعشدت « زد وتسمة_تاحالم

 عودزلا قاذ انارتدسع * ىغلاو ةهزهز نم تشام

 (ىرمملا شورطالا نسحلا اونأ)

 نئملاوىابالانهت>رتساىتح *« ىريصت ق دش عفدأتازام

 (ىزغلا يهاربا)
 ناطو أءاومت ىذلاراد نكل » اهبتاشنؤاللا كناطوآب تسا
 ناديمبايحالا عم طامخلا مس * ىوهه_.فسفذالامز طاوااريخ

 ناوا ساخاالكو بوبالاعم ©: ةد_او تركف اذارايدلا لك

 تاكسباقاا ىف مهو نيدزانأاو « مهدعب رعفلاوا اوندئنذلا ىدفأ

 لاو - ام انناك دع اوأنغ سل! ىف هان اواكواك

 (ىرعملا)
 لاحلا ف تأءطا فك ىلهت « ةوشناتلحروهناناتدذت

 لل سا ال ىئامالا «ىدر » افثىلعذا ارعلابىنا لهذاف

 ىفارلا) ٍ

 ا.وهنف ءركذىف امفنالو » اىقأ ميحرلا باب ىل_ءامقا

 ايهحردابملاءافورمد# م هبانقدصلا ىلع عرقي نمتايلاوه
 كلل لافاناطعلا ناويد نم هعساربزولا طّةساف هّتيشاس ض»ب ىلع بضع لولملا ضع (ثاك)
 هللا ف صوم ةءفوصلا ضعدل (ليق) ها ىوه طقسالىىضغناله_ءاءناك امىلع دبا

 نءباطب صخ# (بتك) ها هقزر عاتي ََ ال هدمعرفك اذا هناللاقفنيقز ارلارمخم هنا

 000 ىظ ىلع قيدصلا :ءلاب ن4 قيدص
 صخ” لاق هللا كقد هايذاك تنك ناو هللا كيدك ادام تنك ناهسلا قيدصلا

 00 هو-ىفك تتدخل (صخشلاهو) السراه دصق الاسةفةحب وح فك تح

 5 اويششلالأ نكسلو هد هي عبسيالائث نمنا وقطان ىهئازحاب (ملاعلا) ربكتىتح اهعد

 ام_ممم لك ع مءاذا ةغالا ىف نقفتملا نيذثالا مالككمهشب و عمل رطعيلا قاطأ ن . كل موه

 مالك
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 ام باك ع ن“) سااحان ا ودرخ خا .:الاءاشع دعت امم عدححرالوا و ريقلا باذعن م ةعئاملا ىل

 لدعبهو دع ىرب نأ ةرمصن هللا نه نمؤملا سس هنعهللا ىذرقداصل لاق (هءقفل ارم 0

 ركسلا,ق دصتي ناك دنأ هنع هنا ىذر هلل ا دمع نع (فاكلا فىور) لو زع هلأ ىلا

 ءانقألا | اب ودسن نأ يأ 1و لااا سل هنالاقر كاب ةدصتنأ هل مقذ
 تمعسلاف دقاو نب مهلا نب بو. نب ن_سملانا (هقناارض<الامرخاو أ ىف) ىلا
 هانغ ىو نا ازعىلا ىصاعملا ل ذن ءهللا ه-رخأ نملوتي هنعهللا ىذود# نب رفع قداصاا
 ئذ لك هل بوز. هللا فاخأ ل وزع هللا فاش نءو سن أ الب هاو ةرهشءالب هزعأو لامالب
 قزرلا نمري_بلانلبوزع هللا نم ىذو نموئئش لك نء هللا هذاخ أل بوز هللا ف0 نمو
 ىدهز نم هو هلهأ منو هنو م تف ششاعملا بملاع ىف ميل هو لمعلا نمريسسيلاب هنم ىذي
 هسرخأو انعاودواهءادادلا بومعةرمدبو هناسلا مم ىطنو هيلق ىف ةمكدلاهللاتث أ ايدملا

 ىضرقداصلا نءنس-قيرطب (ىفاكللا نمةضورلا باك ىف) مال ارا دىلا املاساّمدلا نم
 ائالقملو اسمان هباعناك ىذلا هقش ع نءلوكتلفهمانمىف هركبام لج رلأ ىأر اذا هنعهقلا

 تذاعامعت ذعلقبل خدقلا نذإياا اثم هراضب سداواونمآنيذلا نزع ناطمشل ا ن ”ىودلا ْ

 رمان ند تد ًارامرعت نء ذو اصااهداعو نول :رملا هوتامدن أو نول را هللا ة تح الم هب

 هيفتام ىذلا هضره ىف( رباك الا ضعب هلافام) ها مي>رلاناطمشلا

 ىادلاهاعد نمل زابانس | « انا .قلئاسقلا تضم ىض

 عانموبلكابيةضرالاو « اهك الفا ارثاود موهنلا قت

 عاممسالاوراصبالا ىلعا دبأ 5 اهعادشزوحاذدلا فراعزو

 لاهو ةعقر بدك ةافولا هرض أف ةديدع نيش وف بن ريغ ىلعا صن «اقلخنا نيدتب( سرحت

 بوتكماذاؤهمل ا اهذخ اف تاخ ةذرلملا ىلا ةعقرلا ذهل صو أف تءاذاىنا هتتاك تن أ -ناصدلل
 ىلا جاتا ىضاقلاو لي ربج ىدانملاورثآلاهماع ىدملاو مدشت دق دانا نا لفاغلا اهي هيف
 اهدشناو هت-وزىلاتفتاا لق ةالىردعلا (ةيدهمدقاسا) ما َد ةنب

 اعزئاب رسل هجولاو اهلا م ءا »«: انأ»رهدلاقرفذاى كش الق

 توملادورو باطن , الا لاةذكل ذن ءانمآن 7 الا تاهو اهف:أ تعطقو انركستذسخأف

 بو دذها ا ىلإ ارذا د نيدلا ذر يلا نا تاعفنأ ان هريخالا ثلثلا لئاوأ ىف( ركسذ)

 ىف (ركذو) لسوهيلعهقا ىل_ههللالوسر طث ههنا معزاط ثم نترهاطعأو نئراضرلا نأ

 ناوؤيشلا اذهن مهما! لصو هناك ىنانسلا ةلودل اءالعدمء ناكطشملا اذهنااضيأ تاعفتلا |

 طاثمأ نم طثاااذ #ىهطض هقرولا ىلع بتكو ةقدر وفةقر ما فاوةةرخىف هفاةلودإاءالع

 و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر بحاصن مق.ءضلا اذهىلا لدو سو هيلع هللا لصهّللا ل وسر

 نو ةلودلا العناب ارك ذو ف .هذلا اذهىلا نتراضرلا ىلأ ع نمتاصو ةقرالا هذهو

 الال ني دل ىذر هش ١١ ىلا لصيلل دو هيلعهلت ا ىلص لولا ن مةنامأ ناك كلذ نا لة هنا هطخم

 هفو نترظذا ف سوماقل' باص مالكىأر ناروظب لو وطمالكورظن همفو تاعقنلا مالك ها
 مدل هف اى .ق ديزي | نتر نب نابركن باكر حم نئدو مالم ْبااو تةطان اهل هثرعب نمهف رإ لص
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 رييغتلاو تتساظأو مسرباو ناساف هديزؤدو( لوقأ) ءما هلمهملاا برعم هلعل عزلا حرمت

 تاننانرسلا درتالفدّنبلا مزالبغبير هدلا ىف

 لولا بأ زو نارن رح رانا ناد رادا

 هاتاعل نزلا عال حبرزال نيك ال عال اهوكاكل غطلا ا انال

 هم قد اهتردان اطسوالاو يربى ىفهلو أقف سفشلا نوكماوخ . الاو <«. .ايأددعل لوالا مقرل

 رامشوك ل امو نازملا طسو لأ نامزلا اذ هىف هلو أو ممن :-هلوأنب ءرمشن لأ ل- ءاىلاعت هاو
 نبرشت وأو اهرمغ اء.أ مورللو ةيضورال ةئايرسع اممالا هذه نأ ىلا عمامطانموسوملا هصزف

 ذه وهو ىناثلا نوناكلوا ةنلا لو أ مورلا دةءاماو ني ئايرمدا اد ءةئلالوأوهامنالؤالا

 نيرسشعىوا-زوحلشد هراوبف ناكواراد(ةرصبلارباك أضعب ىب) لوالا نوناك نامزإلا

 ىضاقلا نااهل ل فذ هعم فران دىتئامهمفاهل لد, .ةرادلا ع٠ سول ىف هدل اجا ناكو ارانبد

 4ع ءرسيحمالل تااه ارامي دنيرشءىوا دا راش .,دىو'أم تهم 3 كوةسكملع رح

 تدب تدماا لرتواعم مج هعم هو ىذاقلات هذ ًافاراش »ني رم ءىواسسيام زيتئاسع ىرتثي ند

 ضرع م ا (ل-جردادغي ناك ) لعأهللا اوىلاعتهنلا وبر تام ىت- اهديىف

 موز هملعفه.شفالز هرم حدو»ستاداران هلاقفامون دماسا همقلف ءالوتف' اًدَقلا هلع

 ةث-و بهذين مالا( س سوولط)م لاك ع ن*) ها اهباعردق ىتحةنسنيعيرأايثدلا بحيك هاف

 ب« سي زولا ىسعْب ىلع (نسحلاوبأناك) ها ةعابجلا سناب هذيفوالا ناك ةد-ولا
 دب >> ص. .ةىضاغلا ىلعو هترازو مان ورعوأ ىذ ان هملع لشدة دسأ لك لعول ذة نيس نا

 لاه صيمقتلا اذه عشت رتشا مكبر عانأايلاسقف هل هلي نأريذولا دارأف تلا ىلاغرخاف

 ناورع و "لاةفارام دن رشع اذه ىصمق ةقدشاتب رعتاابأ نجلا اوبألاقنر امي دةثامع

 جات باشا لمدن هلو امندغاام ملا ىلا حا“ < الف باشا ا لم < ىلاعت هللا هز ءأر زولا

 هسابل نوكيا ذه سفن ةبيولا ةماقاىلا جاستين هرماوعاسالناننالاهف ةسغلاد الا
 وفامناكلذ لئادكرتنأ نواعبو ماوعلاةمدخ ن مرثك  صاوخلاا همدخعمللا هز ءارب ا
 فضلا ىأرق نم(لاق هنا هوو م كوه -:ع هللا ىذر هللا دعى أ نعىو ر) ها ةردتنع

 ]| تاقلاه راكب نب قص» ا ع نء(ايا ا ىودو)يرفاكاناكولو هيدلاو نعهقلا فخنوهرسصبب عستم

 ىلقروظ ىلعهو ةرقاف ىلقرهظ ىلعثآر ةلا ظذًا ىلا كاد تاع ههدو هللا مركهنت اد .,عىنال

 ةدايع فدا فرظنلاّت ات تاعامآ صا !فرظناو ءأرقأ لب لاق ىلا رقاب ذأ

 هؤرقاف نزلا: لزننارذا نا لاك هنعهللا ئذر هللا. ءىلأ نع عءنس>- قد رطن , (اضيأ كودو)

 اًورقا لسو هيلع هللا ىلصهتنالوسر لاقت لاقت هئعهَلا ذر (هللادبعفلانعىددو) نزملا
 ىدعب نم*ىبخس هنافراكل ا لهأو ىسفلا لهأ نولو مكاءاوامتاوصأو برعل اناا نآ رقلا
 بولةوةيوأةم مهبولق مهمقا ارتزواجحالة لابهرلاو حونااوءانغلا عبرت نآرقلا نوه يماوتأ
 ههجوهللا مّرك هللا دع ىلال ن تاقلاق راسب دعس ر ِء م ذو) مهناش هيتنن

 دعب نارقلان .هعمامد فابن موقبف سد ليل كوستا ةل'نم هعم سيل هنارك ذرب رالالوم

 كاملا ةرو - لاق هنأ هم هللا ىذرهتناد- معىلأن ء (اًذباأهنعىودف) سأبال ملاقأر ةءام
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 ةفاسمىوسئثتامولعملا نماندةع ساو لو ه<ةرخشلا ل_صأ نع رومِمعلا طقسمدعبو
 رك ال مص ةلوهلا ريداقملا 0 ع رذأددعنا ملعناكلو عر ذأةجامئاثر روؤصعلانا اربط

 ىفةرّرةماد_ءاوقا | نمئنىلا ع وجر نو دنم تالوههلا هذه حرت نا امضرغو اهنف

 تدجو اذكه(لوقأ) كلذ ىلا لدسلا فيكف اهريغو نيأطالاو لب اَمملاو ريخلا نمبا سلا
 نءناوملانا (ىلابيرطتعو) ها رثباطهلاؤساا اذهَنارهاظااوهرمسس سدقىدااو طم

 ىلض ع و. حلايوا سما ههب م تاكو ةعافرتو اريظلا ةفاسم تناك ا1لاقينألاؤااذ_ه

 ورح ال ورمثع ةسامهد -أنيصيخت نيعب سه ىلا مق نورشعو ة حو هذ سورءااننيءلذأ'

 عافترانالةعرأاضيألظلاوةثالثورخ الاو عبر أ: دءاقلا, نيطمحملانم هعلضأ اد -ان ةعست

 عستوهو ضر هلا مانعن مقاببلا نالنوعب رأوه ضرعاا كا ذى تقولا كلذ س وسلا

 ةسج عافترال ظنا هش ىف تثدقو ىلكلا للا ع ورمشعو ء ةعيرأ هنمصةناذا وتس

 ورعةه-و عرذأه ثالث ضرالا كلن ءديزةدحنارهظ.ةصخاشلاىواس نأ دب النيعبرأو

 هنعافترا لظ ةاواسم ىلع ناهربلا فنأ ىنذالوءاندرأ امكلذو عرذأ ةعبرأركب ةد-و عارذ
 اد لملق تو اندلا نككب الر طسالا ةلاسر ىلءىاةءاهت ض»:ىاهمدروا "هلا عون صح اشال

 هللا مرك هقبا دبع ى أن ع نءنسح قدر طب( فاكلا ف) هاهمف ن اه فاكو عفالصأ سءالرظيال
 موب لك هنمأر ب نأوهدهعفرظأ نأ أٍل.ءالىبتيت هفاخىلاهقادهءنارذلا لاق هنأ ههسو

 تحتفاطَنئاَر نأ ارم تاءا لاق هنأ هنعدللا ىضر نيدباهل ني ز نع(اهب اى ورو) ةيآنيسمن

 4 مو است ىلع ىو هللا ىاغتو (هناكس هللا ءاحوأانم) ما اهلرطظنلا كل عش ةناز>

 شضرالا لهأ ىلع ىف ِتاقااديدج ٍبامثلا قا  نكىءومان (مالسلاكزأوتالملالشنا
 هلكأب وفاعلا علقيءار ا ىفايكح (ثاطا سلا بحاص ”ق/) ها ءانمملال_هأ قف رعنو
 ىلا جعل فاعلا تاك أو أول يكل اهللاقن اعلا لتس أ لا جن لوما تمدخول هلل اذ

 هءاع3ْ هفةدازلارد- َ هنال ناطاساا كمدخل (ثوطالنا مالكن م 9 ها كلوللاةمدخ

 ْن دوك نأ دهجاف همع.صآب اهذ اينأر دقيال ىتلاةرهباذ_>النيتيلكل ا ماةمكوقيامناو
 ل هللا نهك ف سلا كحد من ه(همالك نهف) ه.يفهمدتىذااىمالا فهءاعلةداءزردة

 لقال ىنوذب(سوولطب لاه يلع طخاسو#و حم هلا نم كف س ءاعْك مذ كنع ضاروهو

 ءا ارمسا | ىف هنأ ل هنا (همالكن 29) هتعاطربغفف 15 ركسف تما اذا هير نم ىبتسي نأ

 نس- قدر طب (ىناكلا ف ىور) ها كتارتلان شب دمفا|ةودقتا| ارشلا فو لاشنالاة ل

 ن هر لتناودبتا ل ال زءهقلاىلالاعالا ب -أ لاق هناهنعهللا ىذررقاملا نع

 هللا ىضرر فج ولأ ىلل اه لاق لمني دعن نءع قدراطا (فاكلإن مةضورلا نادكص

 اااه امغارانمرط_ضاقءاملاز ءو ل هللا م أفءامملا ىلع -' ”رعناكو ءام* ئثلكناكه ع

 ها دامرلا نمضرالا او نادل !كلذ نمتاو هسلا قاف: ناشداهدوج نم عفتراف تدخل

 طاينش,. ٠١ .ىلاثلانوناكا لوالانوناك قاتلا رمت " لقالار
 ىلا مك طاملال حدا طال رداد ل هدر

 ْق (ىدم ربان 34 لاق "هله ول انول هس حاصلا ىف ى :ردوالاو ةمهملا نم هشاانهنوكر روهشملا



 ء(رخآ)»
 باستحا نوكيدازاموارمثع « هدخفلسقتلا هتلأس
 باسل عاضودءااىفتطلغ « هشتليقو انق:اعتذ#ف

 «(رهزابلا)»

 هبل اند امنا « هي ريشلا سفئلا اهيأ
 هةمكق# اهف ملم معرف سشانلال وّمعو

 هس-ةماخ ايو هلر »+ اكن 0

 ةفيشلا سكتلانقذ « رئام فرسملا اهيأ
 ةفيصعلا ناونع رص # دام لقاعلا اهيأ
 هف.ظولا ق ويرانأ ت .٠ رسك بذا اهأ

 هفيطقلا ع.سوتب حر فال رورغملا اهيأ
 ةفو قرطلاو ة دعلابمهتالف.كس
 هفوكم وماادعب سل ه« الاو دازلا ل_صخ

 «(هللا هجراطبأ ل وز«

 ردك اهو غدلا طاخامو « تلخىل_مولاهللا ير
 رصقلاكلاذ عم ترصقامو * ع كو هسا

 راظشب انندب ه١ دعوم الو * ةفاكالو لاسحاري-غب

 روبل ناطو ثيدطلا لاطو 0 0 07

 ريسسلاىف اهلثمام بئانع * باّدعلا يطانم انلمو

 رطولاو ينم ل.ئب ارو رمت * ريدطب ىلقداك د قو تلق
 سضح دق نم نير د نيءانو .٠ لادن مف ةرعت باقانأ

 رمّلا ىدنع ضرالا ىف" لد دةؤ# اه>ارد- ء قفالا اردقاو

 رنا فق هلاب هللابو « اذكع اذكه ىتدبلابو

 * (مهضعبلو
 ' .تمنموواسفرعتتدرأو « ىماّدو فك دلالارتعااذإو
 هرسسف املك كرملش » هداف ريس نعل داون لأساف

 « (هحور هللاس دق ىدلاوطخ نم هعماج لاق *

 ىلا ضرالا ىلا هسأرنمروغصءراطفعاةةرالا ةلو و ةرحشا يف ضرأ :_دعطق (ةهلثسسم)

 طعن ىلع طق ف ةدردنورمعو ىد-ا هضرعدلب ىف ىدحلا ل وأفسعتلاو راهءلا فاصتا

 ىلا ةطقنلا كالت ن موديزل ةطقنل كا: ىلا ةرصدلا ل_هأ نم ضرالا كلام عابفةرهلا لظنم
 ةءاعوهو ركحبا : 1 00 0 عام يزاسيام لا لاقلا فرانس فقرم»للظلا فرط

 روةمءلا طق هو لظااراد_ةمانماع ىو : :رمشلا كات تلازم ضرالا كالت نءدكلعام

 لظااوةرصهشلان ءلكلوطت ا ضرغلاوهمل اهم دال دخإو لك ةصحرا دةمفرعن نأ اندرأر

 دهمدو
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 نيغضاملاهاوفأ ىف اكلعكلعأ نأب اسفنبطت0نارب زعىلا (ىلاهتو هناكس تلا خوأ)

 اهأشلكحألالو رعشلابالاىذتغيال(فاطللا) ىهتنا نيعضاوتلا نمىدنع تك أم

 ىعملااذهىف رعاجلا لاقامن سحأ امو مدآو ب هلك أد

 اسمح مانالا لك ىلا مضت هب ىرولادب هنو-اىقادهاز نك

 اسرتوسلاىفاوةمادغن « مهداز مرح فاطللاىرئاموأ

 ةاساومو لاحلكىلعهللاركذ ةهثالثلامعالا أ (هذعهلا ىذرنينموملاريمأ مالكن م)

 كيخأةلزل طبخ سن نأ ىقبط (رباك الا ضء.لاه)ك -ف:نم سائلا فادناو لاملاناوخالا

 لبقتالفارذعنيع._«كوخأ كءلارذتهبْلا قام كءلقل لف كملق لقي )ناف ارذع يعم
 : ىسمتن وهال يملا تنافدرذع

 ه( ريرضلاىرهفلا ىغل ا-امع نب ىلع ن1 اوبأ)

 هدعومةعاسلامامقأ « هدغىتم بصلالبلان

 هددرب نيبلا فسأ 9 هقتأورامءادقر

 هددصرب و هاعربامم « هقرو معلا ءاكيف

 هديصتز عف مونلا ف ه« اكرشهلىانمع تددت

 هدير عم ظءللا تاركس *« هخ ىسرهللاو حاص

 هدرو هند ىلعو « ىدءانبعت كم نماب

 آ هدستع كلو مالعف 30 ىدافرتعادق كادخ

 هدعسي كلامخ لعلف © ىركقاتثملاي ههللا

 هدوع هيلع كتاف « أةمر هب كلاود ق م

 هدوزتي راظن نمل -ه 5 دعدعإ و أى ذَقي ادعو

 ءدححم مارالا الول # هيذعأو لصولا ىلحأام

 هداك ف.كىداّوما « انف نارسهلاونيبلاب
 ه(يرخآ)»

 ىاقسىاصاوو هتقرفا ه ىانمىنمعنع باعنمانأ

 مايل فلزنتلرتلا نأشو ٠ اهفتهخ عه كر

 ه(رخا)»

 ثونجلا اهسقىلسابحىف «٠ ه-ةايملامك مسمى تدقاو

 نونفنوئللاو سقلاءفك « الفلاش حو عت أل ىئنكل

 *( رخال“

 همظعلانوْينكل » هيجاح ىءاسأ هماكبهنألو ه ئرظاني هنزغ
 *( رخآ)»

 سائالاو برقا اك اذ دعب نم 3 اةلاو كلدودص نمب#الىنا

 ى.ءاقلا نامزلا عم ”ىلعانوع « ىرتناة-فدطالا كلئاسم ىئئاح



 ناسللابو داؤفلاب ركذو ٠ ىلونيأةدالتلاهذذ ل
 « (ىفاشلا مامالا ةريضل ب شبإ امزو

 انساااوفاحو ايندلا| اوةلط « انطفادابعهتننا هه

 5 انو ىف تسيلاجنا 5 اولعاطلط انهيفاورظن

 انفساهف لاعالا حلاص ه اوذدءئاو ةللاهواعد

 ( رخآ)»

 عدم:: تحصأةارش لابج » هضعيل.كولام ىلعتروسص ٠
 عمدت بالا ىف نيعلاف نطابىلا 5 اهتددر د نيعلا ع ومدتكلم

 ه(خا)»

 ركبشلا ب < اهلئميفول ىلع » ةمعنهللا ةمعت ىركسث ناك اذا
 . معلا لصتاو مايالاتااطناو « هلضفب الا ركسشلا غولب سلف

 ش ه(مهضعب لوقهنم بي رقو)#
 هرب نمدركسمو » هرب ىركشفيكذ هركشلة يدوم » ةمعنهلالاركش

 ةبددملاءهرورسسناك اذا تااةف ىلاعت هللا نءامضاردبعلا نوكي ىتم (ةيودعلا ةعبارا لمق)

 نمو)رادلا لبقراملا تأف ذا لان ةوشبك (امواهلل.ةو) ةمعنلاهرورسسكحص»

 امنافاسدلا | ىنهأ (دابعلا ضعنل) ى.هتنا ًاسشهدعأ الذ ىلع نمر هظاماهبمتتا انعم ( اهمالك

 هللاىنيوىلاعتهلوق وقدم ع 0 سسّفاا ضعندر وأ) مكيلعن وكت امن روح أ ركل ن 2 آم ئهأ

 لا اوهالا دهاتمدنعةمامقلام 2و هسحاصال وقد حاصلا لمعلا نام_متراةعاوق اوةتانيذلا

 (مالعالا ضعبلاف) هنا ةماسشلا اد هبىل امن د و هيكريناثدلا ف كتيكراملاطاذ ىئيكرا

 ىربالف«لسءنمساخلا رح نا م لا عدوك ع ةماركلاد.ءلاشإ ال

 هملق ن نءسانلا طقسنااماو هبعقأ ءالودرمضين ا ىلعردةيالا دب ناو هقلاخالا امندلا ىف

 ىوتنا هنوريلاجىأب ىلاييالذ

 *(ل-و هيل عهلنا ىلص لوسرلا ل ؟ضعبما )©

 انمظاكة امل !ىفاهعرع «» صغووذ طمملاو نحن
 انرخآو ىلتبماناوأ » انتنمنامزلاىف ةمعيدق

 كعلم اندامعأ نو ٠» مهد عىرولااذهحرفي

 ا.ةداح ةاسلا لوط نما ع الورورمسلاو نمالا فس انلا

 ١ -( رخآ)»

 ١ اكسس ني لعلا ندعمو 5 اهراس الا

 اكسل لوةءنأ ىلا عداو ٠ د_ممجيلكمافاذام

 ء(خآ)“
 لوي وامصلا نيل نوزتبي « اليابتم اديامل هببنأو
 لوامت نأ و لوط قصقفف * هتاف وهلا نميّسشلا ذم

 2 لا
 دنس حربا



 تبدرال (باكلا اذه عماجلاق) ماودلا عمر اد ةنالثلا فرحال | ه#ه بنك نإ رو عقد هنأ

 "هلع ع وحنان روكز ردهاعمىلاو :ءلافصولاو ةدحرلا ىعمل هل ءاح امه لعافلا م ء”اةغمصنأ

 لطبا سفلا ةعسط ىلع |ةلعمتءثنا | ناكولو ١ اودشتةدحاو قساف مكءام اجنا لءق هن 1 82

 اذافمهلاتقىأموقااًباصا ىلاهنادا لاعمتب الافتثتلانا ىئالم عابشلا,لوعلا

 ! هنانم مصخلا لوق,اكىرخ رح لع لعل هذه مدع ةباصال تبنتلا بجعال ل "هلعل ا هذه ةنظم نكس 0

 كلرهظب هانركذاهفلمأتلا دزءوهل ىرخأ "هلع مدع لالا نال سشتلا قداق وسهلا ئتنااذا

 همقام همفنيماوصالا ضءرهرك ذاك مهريغال لو دعلاداح" الاريخ هل. < ىلع ' الالالدةسالانا

 ةناممص لاعفاالضفأ(٠ [ركمملامالكنم 9 ىسوتنا لم تاور ناد اخ مدعبمملاو

 00 ةحصنلا لاخُأ ضد كنودوه نمت نا كاسفزرح تنأ لامار ضرعلا

 توكسلا ' ئئال نم ىذر ئئالزمبضغنم باهل كل زلت ةناها الحأ ضنرا "ةحمبقمأ

 ىستنا كيةديال هناف مئلل عضخمال هناوح قجالا نع

 « (لاف نمردهلنو)

 ايساصهللاضراو ه٠ اناح سانا! نعنك

 ايراقعمهدج تل فك سانلاىلق

 *( رباك الا ضءمل) *

 اًضَقلاىلارومالا لكو « اًضر همك موههن عنك

 ىضذم دسقأمهن ىمشت *« ل_اعريب رشاو

 اًضر هقا اوعف كلا اندم سا راق

 اضفااقاضاع روق تب#ذملا عسستا اع راو

 اَض ردم نكن الت» 0 ا ام لعش هللا

 ىضمدقام ىلع سةفلل # جلا ل دوعهللا ه

 تزعل ود هنع هلا ىذرد## نب رفءحقداصا | تدع-لاق هنا هللا هجر (ىل ونلانامنسنع)

 لوهلا فدجو )نالوا فنوكت نأ كثومنْئثىف نك نافاهاطمىنخدةا ىتسةمالسلا

 تمدلا فنوكت نأ كش دوق ة ىلا ف نكت مل ناو لونك ساو لخاافن ركن تأكل دوق

 نمديعسلاو حلاصلا فاسلا مالكفن وكت نأ ك دومفتمدلافد_ح ولن اف ىلةلاكرم لو
 انافكوةرخأ الا باطبان سعأهلقا نا (لاةفاموب حاجلا بطخ )قفوملا لاو ةولخ هسفن فد -_ٍو

 هدهلاةفىرمصنلان 1| |يعمسفارمدلا باطنان صهأو ةرخ 1 "الا ةنوماذسقك انتءلفايندلا هن دوه

 حرداوللا ضعبمالكهبدتن(ىروثلا نايف ناكسحو )فان :ا١بلقر متوتر

 ىهتنا قفاثملا:ا-!ىلعنمؤملا ةلاضلو بو

 » (لاق نمردهتل) *

 ناسح لاح ىفنابقااذا ٠ ىناوغلاب ددلتلا نمذلا

 ناكم نمناكمىلا #00 لامو لهأنمّرف بينما
 امى :دامملاىفذخأيو ه ادرفشسعبوهركذ لما '



 اضن

 : ء(رخا)»
 اهنئمأتالف مناط هجوم ه رمي كان دناءرمااهأ
 اهتمتوقلا رفائكلاذخأ اوشو *« ريشماهيفةاسخا !ل.دسو

 «(نونما)»
 نافاتلاهااو ىناو « ىوهلاىادقو فاخ ىتفان ىو»

 «(مهضعبا) و

 همد-قت دأب ىوس طارص ىلع «# مهم عم هللا ل. عدل ى وط

 هممهه.ىكرخالا ىلا تقرت ىّتح « هلم-مماس انندلا رفع كلذم

 هممتامسلاقوذ ةرمثم ضرالا ف 5 رتتسم لقا ديدج سامللا تر

 همدهتو هداماهرظاوولمت *« هنذاذبف هتلاحا نويعلا اذا

 وهللا» نءرخهلنا د_تءام لاما لوكرتواملااوضفنااوها اوأةراحتا مار اذاو (ىلاعتدل اوق)

 هن الاردص وهلا ىلعةرامتلا يدق: ىفةتكسالا ام (تلقنا)نيقزارلاربخهللاوةراصتأ نمو

 5 هابى ماقعالا لمت دوصقممأةرامقلا (ثتاق) اهرخ !قتراحتلا ىلعوهللا ميدو

 ىلا ىلعالان ”قرتلا ىذتتي مهيلع عس ء.ضكنلا ماع وما الل لب ,اهريغلو د مري_ةسمافوهللا

 مسار مدقم-هلالوة أب دلا ف ئاظزلاب ماسلا ىفم_هادجالءال اوهنالعأدتنا ودارملاف ىندالا

 مهاعاوضر أ هراعتلاكه ع ةنوجريىو.:دمعأ مهاحالاذا لب ةءهلالا ىعاوالا:ماسةهالا ىف

 بسكستلا نمهنول ورام نيلعاج اهيل اورو مهي كماَةماودق اريلو هناحس هللا ةدامع ع نمهسدف

 ةدايعلا نعول +الاورضوهلل اوهوريثكي هراعتلا ن نماعشن لق وهام مسهل مم ءاذا لو مهتمع 1

 ١ رمل: قيلارطتت ا تاو كلما اوم لو هيلااو جرو را

 ماقملانافاهون [ىاهاعهعد_ةتامأو : هب ' الا لو أى وهلا ىلعةرا كل ميد قت ىضتةي ماقنما نأ

 الا نم هناصس هلنا دنءامنأ ىلع مهيب :: ضرغل |ناف ىلعالا ىلا ىندالا نم رتلا ىضةيْلاه

 مقتل كلدنمريخلب وهللا ن موكل ل صح ىذلاريةملا جفنلا نمريخ يلغعلا با اودلاوليزحلا

 0 مكبااطم ىلع هوةننظو مكتيعأ بصل وةلعجو هنأشب عمقها ىذلارخ الا

 ااونمانيذلا اهيا اىلاعت هلوقدنع (ىذاشلارب اريسفت نمو ى-منا ل4 اىف ماقهالا لبقي ىذلا

 2 تلوث عبمالسلاوةالصلا هملع هنا ىورا اوددشو | اوؤرعتف هب , الااو: هدعق أملي قاف مكءاح

 يوري فوابتتسا هباوععسال ةنحا مهتبوهشيناكو قاطصملا ىلا هدسمةبق هيا

 ليقو تازنف مهلا م يفةاكلاا اوعئمواودترا دق لو هد هلع هللا ىلدهننالوسرالافو عجرف

 عج رفتاهدصلاهبلا| واسف نيد مجم تال_ملابنيدانم مهد ج .وفد.اولا سدلاخمده مهيأ! ثعد

 ريخلوبقر اود ىضنتي ريخلا قسف ىلع نييتاابرمالا قيلعتو يمعتللابتلاو قسافل اريكشتو |

 نم هنبدت بجوول دحاولاريخنأو همدعدعمدعن | ةملكب ىث * ىلع قلما نا ثدح نمل ده

 ًٌ رقوري_غلايلاعبالتاذلاءامو ليلعتل ادي بيترتلاذا قسفلا ىلع بترا كلذكوهثمح

 مكيباصا ةهارك 3 اوبدصت نأ) لاخلا مكلنيبتينأ ىلا اومقونقىأ اوتثتف اكلاوةزح
 ءمدأب ٌساعفام ىلع) | اوريصتف ١( وهصتف) مولاح نيلهاس(ةلاودعام وف)



 لل

 اهامغد رلا باد للضق س و * اهللا»تو لا !مامت دودي
 اهاعن ل ذئااواهبد_نيدلاو اف_سأ اهزاءاهيلع ىعد لاف
 اهال_كأوارع اهرصقأ ناك ام * تفاسم_عاظفنءزأ اذبحاب
 اهاركذ بملابلق عطقوالا *« تركذاق اهانيضقسنأ تاقوأ
 اها اوكدعبي ىىعملاباَها اهاو « ارعغاونطوةسساواورعغةداساب
 اهامقس فيدل اياسنم انالامقس 3 تفاسىجلا لصو تالدءالامعر

 اهاوقأ ناكسحام مكو هناكرأ * تعدضناو دجلا بيجو كدقفل
 اهاسرأ محلا تاشذاننمدمناو ه اهعفرأ للا تامماشنءرخو
 اهاضرأ ناوضرلا لاس نمتدسك * رس ىرسقن م ىل_هلادانواناب
 اها أو الاثمأ نكصاةئالت « تعقجافني رسلان راب تقأ
 اهال_ رام طابيذعأو ادوج « اه رز د غأواه ادسنس تن ثالث
 امالدغأ واهالءأ كردنكل * ! وحام ءاملا اورد نم تديودح
 اهاعمأ ىعسولا مدنسم كاّقس « اقرش نيش ماه تتطواصخأ ا
 اهاك زأهتاتاول_صنم لع « العلا عسأ اقوقالع ا< رمضان و
 اهاثسأمقا نيدولاعمنمو ه اهرخآل ضفلا سوه نميىوطناكبف

 اماهنأو ادق اهعفرأو اهاس « رأةوتفلاداو طأ عاوثندو
 اهالعاءانلعأا نمد وسدتف » العلي ذىولعلا كلل | ىلع بكا

 اهاقرو حودلا كان وصغىلع * تحدمام هفلامال_س نم كيلع
 مانأ ىسوطلا رعب بأ نيشلا ناكو نيثالثوأ ة:_سنبرمشعسابارطءاضق (حاربلا نباىلو)
 (ناكو) ريناندةمئاسغر شلك حاربلانبالو ارا درمشءانث ارش لك ىضنرملا د.سلا ىلعهنءارق
 ضعبفو ةريثك مولع ف سردي_هسور هللا س دق ناكو هتذمالن ىلع ىرج ىضترملا دما
 مق هسة د ظنت وقل صحت فىدو يلج رلات>افديد_ث ط4 سانلا با صأنيئساا
 ةءارع لم اودسلا ةلئذافم ومنا لع نمش هملع أرقي نأ ىف هنذأتسساو ىضترملا ساجتاموب
 فين زعلا» رسمللا سدق دمسسل(ثاكو) هدب ىلعلسأ مث ةهرب هل عأر شف موب لك هماع ىرت
 دخلا (رض>و)نالفطا هو بطخلا بحاص ةئايئن با ىلع ىضرلا همخأ عمأر شي ناكو مسملسا
 قسرد.ناب هسلازاثافهيديزيب سابو هسفءساج ا ومعضوم نم ماقتف اموبدمسسلا ساحت
 ةباكحو اهلا دغاك ىلع رقفتو دقد بلا (ناكد) ماكت اذا همالك هبختلن وهروض>
 نيسحلاو نسلا,تنأ اها واهيدإ |اونعو اهنءىلاعثهللا ىذرءا ارهزلا ةمطأق مانملا ىف دمفملا هب ور
 :صيصوف ىضئرملاو ىذرلا عيداوب رصانلا تنب ةمطاف“ ىجتو معلا نيدهىداو معهلاهاوقو هيلا
 ىبهتنا ةروهتهني دهىدإ دلع هلاهلوةو دمفملا ىلا مانملا لما

 (رباك الا ضعبا)
 ميرا برلارواجمتبو ٠ با ارتنمىداسو ىسمأ اذا
 مب ركى ءتمدق ىرمشللا كل « اولوقو ىناصصأ ىنومهف



 م

 يبن اونال ىثك لاهد>تاقذ ه , قعواطتالول-ر لاف مقتاقو

 اسي لوقب اشنآندرولا تةوهو بي قاذاف توصل ا ددرت تاعجو

 ' يئرقسي ناك مهمكس قراجدق * مهاكس انااريمأو ىدمس-اب
 نيدلاو ىل_ةعلابملس ىنارتاك « ىنريصف ىقاسلان ء تافغفلا
 ىنوءديزيح ىدانملا ب.جأالو 5 10 ىشودقاضو مم عس. .طتسأال

 قيمت ا ىا-هقن حارلا ه لحر تا ضاق ل -ةنلرتشماف

 هيلابيدالا تكف اةيحئا عضال هملا ل راقالدارزولا رعي نم (ادالا ضهلأس)
 الوصغلا هتسشاعتو روغدلا هم أدق داعموقحبانن 6-7 دالدملا مدام هنأ ارث لا ارضح

 لالا نامل دكمسو هتتمف-فح وناىلاعت هلا امهلعج نبذل نيج و نلاد_- أ هتنئظت

 مظع هنالهفةكرحلا قأتو هيةاملا لوطن م لقاعلا بمع الب زهاملا اليئضالحان هتيرذإ

 هدقفالكلللاطدق هالقو هفاعل يئذال حرطولو هبالعسس !اىلاقلاوأ ددمفومو دلجي
 همنتقأ نأ نب ىنري_تدقو املاسالاربعشافرعيالو امئانالا فاعلا اري هدهعىرملادعب و
 قب نمل ناله ا تالا طارخ .رلاب مخه يقنوكتف هحذاوأ رهدلا نغهمقت نوكمف

 ءاقيلاعتهسمالو ءانفلاعفدمهيفدجألذ دغلل ىراخداو دلوال جو ريمثدلا فىي.غروريفوتلل
 كسار نمىناثا ىلا تاذ قست ماسالو ىريف ميجالو لسمف ىنالو لمت أ ا ان سدأ هنأ

 ديدق ماقمامطر هعقأو لام .عل] ةفمظو ن روك.ف ةه2ذأتلقذ ك-ءاوقن مرش . الاىبعتلعو

 رازالارعشتو راقشلا نددسو نال !تمرش دقو ىندشناةلازغلا
 0 ا « ةقداصْ ك:متار اظنادذمعأ

 || مل ىدبت لا تهانامماسناةلقمو تفاخ سفنالا فق يرلاناو ى م3ىفةئاقلا امو لاقو
 |فودالو 00 غامدلل مصيىدلجالو ىجللك أ ]دق ةرهدلا نال لك الل مصاف

 ىق'نأو ىرانن نهقد أري فكفدوتولل نتددأناف ىربو تزحدةثداو1انال لزغلل ملص

 هب سه أ ىأ خ نءردأ|و هن هبر وثم ىاعكان هتلاقمقافداصهندحوأ 2 ىراتق عرب ىرجةرارح

 هلئمزاوعاعمهيلعك:ردقمأ ءالبلاورضلا ىلعهريصنممأ ءاقبلابرهدلا هتلطاممن مآبعأ
 ودلانقن دنعرششانوأ روقاا نءماقكالاو الاوداخ هردقةساسخ عمديقيدصلا كلهأنمأ

 مالكن ناك امفنصتلانارهاظل اذ اةءذصت ىمسالنارقلاعجنا (لاقيدق) ماللاو

 اضيأثيدحلا عمل" ”هلبعلا نمتركذ 3م اممصت نكي ملاذاثآر اعجب نابا ولاو ف:صملا
 ىوّتنا عئاذ عاش ثيدحلا بتك ىلع فمنصتل اقالطا نا عماينصت سدأ

 «(ىلاعت هللا امهجرهدلاو رعمال] ©

 اهانر نانف-الا عرج نمّدو 5 اهاملسنيا اهلسو لولطلابفق

 اهاجزأ حوارا نءجورلاحقرو هابتحاس ارطأ ىف فرطااددرو
 اهايرو اهآرم كنوغ وفي ال6 « اهريخلالطالا نم ةيثاو

 اهايدحردلا ىءاح قئارادو 8 اههئرتزيم ١" ىهاضإلضفعور

 اهالبأو مهالباف نامزلا فرص هه اهتحاسب اؤاح ةريسج ىلع ادع

 رودب
 ١ ف



 4 ظ
 داود اون نكماامناو مالتحالا نم مانملا ف عقب اك لزنتفا ووش متنف هعسطلا فلامملا

 نيا ن نم ةسفنالا ةرج للا دلو ىفركذلا مناة معيطلا مولعلا ىف تنئهنالةدححاو قطن

 ركلا قمنا نم لعل نالآ ىف ل داقفتالاوركدلا قد نمدّقعلا ىأ نيالا ةلزنع ىثالا ىئمو
 ىسىةدقاعلا ةوقلانا عم ىلع. ةدةعنملاةوقل ادوار ىعالا ىهو ةدقاعل ادّوةلامدرف

 كدا هدة .لواداواسش ادصتي نأ ن نكمرلالاو ىوق أىئالا ىمىفةدقعاملاو ىوقأركذلا

 ءاس هلاةس نم أن وكتاك روك ذابوقىننالا حان هناك اذا اذه ىلعفداولا ن ءأويريص ىتح

 ىئملا ملك ن علصمتب . ىذلا ىنما ناك اراحاهدبكّبا نه اكو ىوقلاذن هوقلاسفتلاة في ريشا
 وق مدرلا ا نه ناكو ملا ىفاعمتجا اذاف ىرمسلا|اهتءاكن عل صمت ىذلا ىنملا نمارشكرحأ
 لسةتملاودقعلا ةوقةدهف لحرلا نمماقم ىنبلاةلكلا نه «لسفتملاماق بذحلاولاسمالا ىف

 تناك اذااصوصخو اذهداولا قاخست د اقعنالاةوقىفىث“ الا ىتمماةمىرمسل | ةءلكلا نم

 جازااريغيو ندبلاو ةعنسطلاىلا هباها ادت ارث أ ىرمسب هيب وةَنم سدقااحو ربةديأتم سفنلا
 ىبهتن'سايقلاب اه.ض.الاعاهلاعفأ ىلءردق اريصتق ىلاحور رااددملاءاهلاعفأ ف ىوقلا عسجدعو
 اناشغتاكانا تغتال _:عهقلا ىضر قداصلار عج هللا لم .ءىاىلا (ىبايعلاروصتملا بنك )

 تنأالو هلو رئامةرخ الا نمل دنعالو هملعكفاخغاماندلا ن نماثل سدل (هياجأ:)سانلا

 هملا بنكف انصنتل انيصعت هملار رحل كتاهلك رغنف ةمقن اه دعثالو اهب كابنينف ةمعتاق

 مزاحو أ حرخ) ديال الا بلطي نمو كمعتالا بال تنظر رك اض هللا دمعوب 1

 اهتس< سائلا تنّتفدق اهه-و نءةرساح هلة أم اب اذاو فقاوملامانأ ضعف ف ةودلا

 تااقفىرتتساو هللا قنافمهكسانم نع سانلا تاغشدقو مارحرعشعكن اهذ_هاناول ل اقف
 رعاشلا نهيفلاك ىئاللا نمت مزاحاأان

 الواهمادرب نين كلا لع تحراو 5 اههحورح نعزالاءاسك تن طامأ

 ال ةغملا «ىربلا نلمةما نكلو #1 ةيسح نعد د نديم « اللا نه

 وعدي لهفرانلانايذعيالنأ ةقلار وكاد .هلهقاوعءدناولاعت اعصال زاسوأ لاق

 لاا فارعلا لهأ نمناكولامازاط العا مكقرأ املا مف . شل نات خلن نول

 فلخول ا امندلا د- ءودل مالك“ هل (زتعملانيهتنادمعلاه) .ىبهتن كءاعهّلئا ةدعل ىف زعا

 نكسو هسقن طفل د ىدح ه٠ناحدقامقئاوو هنطقب .ادقاهلطق دقار نت لاه اقيو

 هل رحاكوق ضة:و هتامحىلاتوملا ضكردق هل -ع ىلع فرمثدو لقا نءعطقميو هسدز

 داذنأ ماخصت حت دامر رم طتكراصو هئيوصمالظت عطقو هت مب لاح البلا سمطو

 |١ لازام لدانط اف تشرأ در لواعااهنذ_2 تف 00 بامحالا هلل أدق

 ىبمتنا هدف طاللالاتداّتعاو هركذ مايالا تحعو هل- افرق ارةم_سأ ىح هلمأفانر ططم

 ن دو مأملا بطصا ةرةدملازعب اولا( ضءبنم) لك أ ىف عملا ىف رع تنقذ (مهمالكنم 9

 فن تح هاق ف بكي راكسا لع قاساانوءأملازمغن م مك نبى ورع اطناقلادع ١ دعو

 نيتبلا نيذه همفثومأملام انثودرولا ق.ونق دوددلل هيف لاو شد هلي مدد مهيديأن يب و

 ىح سر دءامهب تذغف هي راو ضعب يمأو
 نيحاب َر نم باف نذكم 5 هيلا رحال تي مو»و هي دان

 مسسمسس سس لس
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 لئاست فكس دعراملا « ىكلاذ فتاو كلد_عاه

 لياو حلا نمل-طلا ايم لماقلاب كلصو نم
 لفاغقف,نأبن ادق « ى داقلا قم ىلاو ىلام

 لئاطبزةألو عاضداق وب رولا ىرمسح مع أام
 ل_ئاه تاعاك سالاو ىمنوكجبامل_ءأام

 لتاع تاءفام لهشام « :لاسءوش "ىلع زردعدق

 لاس دربالثان نع « حار هاجر نم مركصأأب
 *(ىزا ثلا ىدءسمشلا)

 امادثلاقساو ىنتساو» للي مسق ىدنإ
 م كيانبلا عدو * ىمارهسأ ىىلخ

 امامعلاىك ادق دع رلا ردصو قاشسا

 اماثالاه-ولا نعد د« رولات ثكتاوأف

 امالملا كانععد داهزلا ىلا ىصملا اهيا

 اماظعاار_هدلا كعلم 0

 امالو بمحلات يعكلا لهأريعنا لق

 امارفلاثقذالوت * ايهبمحلا تفر ءال

 اماة سلتا! عدوأ 5 مالغىف ىنلنال

 اح جا اخف * نم مب لعاءادتمف

 56 رو همفو ىدقمدلا حالصاا)<

 0 95 ىتاسا بادت مهلا * ىبركو فال ىلع * ىريصسانلارصنأام

 «٠ (هلو)»

 هل»أو افزرلا باطنمل 5 عمست لو نامزلا لوق»

 هل تدصعت عنق نمو «ةيدسك ىد> نمب رحانا

“8 
 هخامطءرملا سةثوهأن 5 ىغلا هانا بضاصو

 هحارالو تاقاهركشت « اًذيه:«”ترمدنأ له لءقو
 »*(هلوا»

 رعالو ىرهدرع ه«رومانمهتلاىلاوكُشأ
 0 3 تدرحام اههلام * للماودعمل_مدو

 «(هعمادلا#*

 انللذانللذ نملك هءانللذ نمهتنازه ال

 اهل لثتامنا يرهة سقف (ىئاكتلا تاذرلاد- -- ني_فراعلالاجتالب : وان م)
 | الا كدا 71 لوا ا ل دايس ماتلف وسلا نسح انا ىوسارمشد

 لامللا
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 توشمىذقلانهوذصو « بولخةعدشوذرهدلا
 بواناهلام بلاوق ٠ مهلزةءافسانلارثكأو
 *(هو)« 1 3

 ناسلاوةغالءلاو ىطخو ارو ىظفاف ترصد أ اذا

 نامزلا عامي ارادقم ىلع ه ىهترناىبذب لعتالف

 » (ىلا هت هنا هر ىني دراما نييدلاءالع) «

 ىر-هوطلا نع تحاور «# ىركسلا مسملا حارات

 ىريشعلا هلاخ هاوردقام 0 هرسغت ىف م اظناا رصو

 ىرعشالا هضراع هل_شيف م ادبانا ممصأ ىلزتمم
 ىراناو ىنق سانلا ني-عأاب » هدخ ىلعز سما بتكدق
 رطسمملا ضراعلاب اح ضان * اديدق ضراع ىهدرطمأ

 ركجحدلا نمىلحأ اهتابن 33 ةضورانل ت>الههد وف

 رهزالا 6 اهلا كاديىل ند *« ءاحاهملا عاونالد-و

 ر روحالا رطاناال لق تحر « انهم هؤةح نماضناا

 رهشالا ىلع حورلاتحاردق » هياهيقفان اظل ترهسأ
 د.شرلا ىلا سيلا نمدلاحنب بكي بدك

 موبقالبزم سلاف يه « مويءلرورس نم مالك
 موقسؤبلاوميعنلاف مديل ه ماودنؤيلالو ىمعنلام

 || ىهتناةئل |قووذىلاعت هللا نع ضاروهو مانأة ثالث هنءايندلاهللا سدح نم سايعنبا لاق
 حرش ف(ىنا ودا ىلا لاق ) همن !لٍجوزع هللا ةعاط نعسا:لاءلامهنال الام لاملا ىع
 ىفتث أ مسمضعبو لئاوالا بهذ موهأك ةدرتاسوف:فنسملاد_:عتانا اومعلل نا لكيلا
 ىمهتنا اضي أت ادامجلا ىف اودث أ ممضعدو فنصملا تاي ولت ضب نمكلذ وابو اضيأ تابنلا
 ىهتنا «اسام ل ءاماملءف نمرخ لاهو أ ثدولام ىاءاناملعف نع

 ء(رهزابا)و
 لئامشلا هذه ف طاأام » لوعمهي تيعانما
 لئامميسنلا عمنمغلاك « ل الد هزهي ناوشن
 لئاسر هفرط ل-جحدق » نكامالكلا ه_:كعال

 لباذنوفللا ف سدرئااو» ضغدودخلا ىلءدرولاو
 لئازلاذضعبب لقعلا * ركسسو ةرمسموّى-ثع
 لفاعويئاعلذاعلاو « ا:هاوانتقو نيطأام
 لذاؤ_لاورسم-هشيال لغشت لعام كفل
 لئاسولا نعغ كيفىل هاعش ثىوولا فباطأال

 لبام لاضر فل ص<لههىرعش تءلو ىضم ماعلا اذ



 مهديأت مدقاعادبأ هنوذ. الو نيقداصّم منكن توملااونث توملا ضابحولا ينور

 ندخ الو كن مك ف مها سرالف ان ارامل انالمال ب .احبو انا ولأ ًاليازرال سلاف نيملاظلان ملعهللار

 نيحدعبءآس ن اعملو هنكي هنن! نراه عداملاو هفلظب ةقتحن ءثحاملاكن وكمت كذعمعب م

 *» مهضعمأ) <

 نوهتنامزلا ثاد- وزع 0 ىئاردبلو ىرهد ىلر ةحو::

 نوكيفيكربصلاهبراتبو 5 هزأ دعا فركب طالا ى قيربتابو

 «(اضيأ ممضعبل)#
 بتعب هثادحا ىلعلظف . هنامز هملع نخأنكاتسلو

 ب رح أكل انذتلب ماحالص « اهادع0ناوى :وكشلا هذان

 «(هللا هجر ىلل | ىندلا)©

 0 تاق هه نسولانوذالا تاك كن لاك

 ع وك تمزعتاقف *« انتقر_ةدعد تءلستتلاق

 نزح لاوءاكماا طر بةبسأق + انتم ن نسع تلغاشت لاك

 قطو نعاتلق كلن تلاع : ىتسناعتاق تسانت تلاه
 ىنديف تلق تريسغت تااف ه ىدلحن ءتاقتملقت 5

 ناعااك كا او» ىريمر ي_ص 5 ايل اقرارس الا تءذأ تاه

 ا نهرا نام م اهل ثلق مور اذاخ تااه

 نب ١ ل نيعلل ىف اف تلق ٠ اند_صرتبءقرلانيعفتاق

 فرتلنو-تلا نتدصرت ه ولف ك:مدودصلا,ىتاحنأ
 «(هلوز

 ردملا باعد هءاهحوكل -» اوباعوومللا ىلءىنوضرح

 رذع كهيحولالو ىلا ىف ه هحوىر د ءاام هلل نئاح

 ىسفنو قكرتم الف هللا نمىنو ثمغأ مالسال !لهأاب لوقيودادغبوف عصي ناك حاللاناكور

 ناكمالكلاا اذهنا لاقي هق.ط االلالداذه واهتم ب رتساف ىسفن نم ىنذخأال اواميسن اف

 . ربهم نمو هلدقىلعثعاو ءاادسأ

 قاوهأنيعلاك:أرذاتعمكساف ه ةقرفمءاوها ىسفنا تناك
 قالومترصذاىرولا لو ءترصو ههدسحأ ّ تنكنمىفدسحراصف

 قاسددو يدان تهزالغ_د 5 مهن.دو مهاذد سانلل تكرت 0

 لاقورادلا نم رخو هفدعمو همس نال أت نئادملا فقي رح عقو لاق( نساحلا ٍباَكْن 9

 ىهتنا نوةخن اون اذكع

 ه(زتماانيا)

 ذمتلءذنم « هظاحلاافاك ه رحدتمىلتلاو « هناؤجأ ةفعط

 م(ىسبلا خفلاوبأ)«



 الت

 لجو مهطوطخ نوت مهو كلذ درب ل زر لو ما رح هنأف ىدىف هّشالوةدوهو مهطوطخ

 'الاو تامناف ط هو.فلأ هب رضا ةطرمشلا بحاصىلا هسولستب هلئاير دما سعأو نصسلا ىلا
 | [زرحنو هيلجرو هيدي عطقاق تعنا هللا فو ىلع مشلول هلسف هقذع برضر مث ىرخ الأ هير

 َ هدؤمق فر قاطلا بادىلا هحرخأو ىل طر ثلا هإ سقف هعد تت لقت الو هّتئدقرحأو هلكشأو

 ٍ ||هتن-قرحأو ه_دازاوسو هوا ارظأ عطقمت فاس طوف هيرمضو مظعقلخ هسلع عقتجاف

 | كلمع نكيالاتفءنب ٠ مكس ضعب(ىدوأ) ىّمناةن؟ 4 «ىف كا ذورسسلا ىلع هسأر بصنو
 || ىلعاندلا تايقأ اذا (ثيدحلا ف) ىه- كر دق نود .اءلو كلءذنودكلوةو كم دنود

 | ىناز افلا مَا ىسوتاهسفن نساك هتباس«-:عتربدأ اذاو هريغن باحم هتطعأناسنا

 عميدملاّنف نمسكعلا ث <جىف لوط ا ىفركذ

 نونننوذط اوى اهشءادر #3 اهل و نو: ةاازارحالت د وط

 نونذحن نوذفلا نا لني « امضحون روذفلا تدطاعت دن

 ْ ثددأ "لعفتملا "لقا اانةلاعنلا ةلاعلا ىوقل اعز 1 .ةيك ه شم فرع لع (تامساطلا لع)

 1 هئالئالاوق أ همفنادوهثملاو مسلط ىف هةهق مت ءاودأب هلاونوكسلا اعف بدر صا مع

 أ هناثلاثلا لدتال ةدّقعم انعم ىنانوا ظفادن اىلاذلا م ءارثا ىءا ا نرثالا ىععلطلان !لوالا

 0 رصسلا ٍلءنمالوانت عرمسأ تايساطلا ل_ءو طا سمىعأ بولةمن 1 ءةباك

 | عاونا ف(ةسرعلارسب اكن 2( ىبهتنا رطخنا ءظعر دق اللد باك ن هلا اذه فى اكسللو ا

 || عردلادرسوةداّرأا باكو ةيرقلا كو لعتلا قصخو فاز رخوبوثلا طاخلاةيةطامخلا |]
 : 000 بح فدل ا يوكل

 هعالت

 ههقو يدب ىلع طقرصام * هسعظفملا» حال لاجرالاب

 هع ”ردعت نت احس مان اإل 9 انددهتءسلا عار ةيىدلا اذا

 هعيضأ باغلادوسال تظةرتسا و ا« هدي ىزابلا ىلا ماهل ماق

 هعيصأ هم قالت دقام فكك 95 هعيصأب ىذال وفد سد ى مذ

 || ليةنذافنطتةياذن ميجا هتابن هلعودل اوقنءهبانددهامو هل وهل. دقت ىلعانةقو

 نء مسهل ناك امو ميلع انمدق نورخ موق تا .ةاهلأك دقو لشاقلا فدعتةضوعين مذ

 ا او نوداق باقل 55 اواظنيذلا لعمسو نوض>دتقعللو نو هرهظت لطاءلإو نب سدت

 تالامخو ةيذاك «ىنامأ كالّتف ىساورلالابجلانانعالق كءاقو ىمارالذخأ ف كلوق قدص
 انمحرنكاو ضا عالان ماسجالا لو زرتالاك" ضارء الابره اوس لوزتال تاهيدو ةيئاضرعغ

 1 | انلق مواوةءردق ىلع سانل ا بطاخخا تالوقعملاو نطاودلااكو تالوةاملاورهاوظلاىلا

 ىرحام م طعدقو تدذوأامل ادع ىنىذبامهيودلعهتتاىلصةوقلةسست وسان لل

 | نيمو دزنإا لوالاوةرخ < الا فدجلا هننذ هنراعو هب اعجو هةعبشو هند ل#هأ ىلع

 توفلا نم هنوني اموانلاحر لاةقينبكو انااحرهاط ٌجِلعدقو نييصاغالنب هوسنمو نال
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 | أ

 لاه) ىهتن :امالسلا و 0 هذ :ا نرام عامل او هفلظ هذةسنع ثساءااكنك:الفك ع

 ءاعدلا ريش لبو هءللعهلنا لص ألا لوق ىف ىءعمنعءاطعلمسدا رث ناطىدلاو طش نم (هعماج

 ودو تبعو ىءكيدلاهلو كلم اهله كب رشالهدح و هللا لا لاالوه يلق نمهاسنالاةاعدو قاع د

 اذهلاةفدصتو سردتتو هاما“ اعداده سدلورب دقن لكىلعوهوريسللاهدس نوعالى

 ناعدج نبا ىف تاصلا نأ نب ةممأ لافتا ك

 ءازثااهطرعت نمءانك * امون“ رم كءلعىثااذا

 («ايحالاا غ نم) يس | هدلعهائلانهنمد اريام هللا لعيالو هنءاعءانثاابهنمداريامناءدجنب الع رفأ

 هللاهحرزبزعلا دبعنب رعناكو 4 ارفغتالكنا نولوةدممناف لرفغا مهللا هنو ءددع حاعا لاف

 لمقذاهلات لاف ىرمصبللا نسل كلذ كح الو اهيلعهطيغيو همم لكل اذدعب ههمعت ىلاعت

 هريسرو دم رعو تبلغ لسع مسك توملا ءاكلا ضع مالكن م« ىبهتنا ىسع لاك مئه

 كاذلابمعمملعلا لغأ مه ؤةركشلا باعك [كلذ نمو دمهلا ءاكدزك دف(لهلاو لاملان ء)كنلا

 ان رمكح ممن كلذ و معلا و مورلا ىمكمة قير طف اا دم رطد_:هالو اه ماكحأ وم وخلاو

 صئاضة ىلا م اكحالا تويسش وتارا.دانود تيلوتلا تالاغلاوُ اكدإل ارؤحكصأ

 رو هفمرح مظعو ةناكم ةعاراكلذو ريك الادعسلا لسحر نود تا رد اوك

 عئانطلان متودك< مثلو مورلا ةسواان مهيلخاةداع | ن نم ةملكسل |اناط طءلا ىطعغي ىذلا

 اهتدلبل نو دهب وذال يس سرا نمنومكعدنولاو

 لاب روم هىوفلضنأ هسلعدرتتالوقءملا 0 وهياعدرتتاسوسملا نمروصلاو

 ةغلبلا تاضايرل/تاسو حلا نعرك_ةلاو م_هولا فرمصي تحد هلا لكتود_م<ونملاعلا

 نعرض اع رفرلاعلا كلذ هلىلمت ملاعلا اذه ن ءردكسحا ادرهئاذا قسةد_هجلا تاداإلاو
 هلق. ىتلحر ىلعمهولا عقوبا؟ روراطمالا سدح ىلع ىوةبامعرو لاوحالا نمتامفملا

 سوف.!!ىففرصتلاو ماسحالا ىف فرصا! ىفاسعارث أ مهوالناف كلذد ه.ة-بالو لاخلا ىف

 صخشأ !قمهولا ف قرصت نيجلا,ةداضالا نم دل ميلا يف مهولا فرصي مونل اى مالت الاس هلأ

 هباوط>ىق ةحاسملا صرع نمدخ انالولاحلا ف مك عسب هج لع قوت ل درئا نم لأ

 دتهلا لهأ ناك اذهاود .عالاعأ لعد رت اذ امهولا ودب وةبسا |ضرالا لعمذخأ ا

 رخآ مهوهينرتقا اذا د رتل عمو تاسو لان ا ا ا

 ميومهداذا مهتداعتناك اذهلوقاكت الاى نيكصرشماناكنا انموضا لذعلافاكرتشلا

 مهل ىلكنبل ةباصالا فد_حاوىأر ىلع يقفل ني مالا دنهل ع نمالحرنوعبرأ عقب نا ىعأ

 مهنخ سو ديد انني دؤطملا نعي ةنفركم (ممهو)' البلام مع عف شبر وم ومهدىذلا مهملا

 ىلا م-هطاسوأن نء ندبااد فصتو ةروعااال_دام داسحالا هب رعتو ىعللاو سورلاق لح

 رب ار مهلءاوركفلا ةيلغو مهولا ةدشو معلا: ةرثكن د همم وطل ىشام العا مءزود_ف

 كلذ بيو فمك ملعلا» ليك قطيلااقاجغيا عن فيكديدطافالاو كيرلا دز ةمصاخ

 || اوعضو ودق ىلع داذغب »الع عجب أ حاللسار وذم نب نيشسسحلا (ىفاملا عي ران نم) نيا
 9 ها سسسيميسييصسسسلل

 موط ,وطخ



 اانذلالا

 دجسأ( لاف و)هدسبأ هقصتأ او هقص« دعب وص“ لاقد ادهن ا ةرهم س امعنب ١لاقو ىددد ربعنا

 فأن ء بدسم نب مها ن نءباهش نبا نعسذو نعى, ند دس ىل بولا دهس نب بدش نبا

 ىلا نم طهر ةماسل م وب ”ىلعد ريلاقأ لبو هملع هللا ىلصهللال اورنا ثدي ناك هنأ: رره

 ىقلعاودترا مهنا كدعا راونذح اجا لءالالا ل وقف فاحص أ برانل |وق ةأفض والان ءنولصف

 نبا نءسبامثشنبانع سنو فريح بهو نب !امثدح حلاصنيدح أ انثدح# ىرقهقاام هرايدأ

 د ريلاقإلدو هيلع هللا ىلص نانا سو هيلع هلا ىلبص ىنلا باحصأن ند امنا
 اون دحأ اكل /ءالثللا لوقمف تام اب رالوقأف هع نول ع3 ىل ارضك أ ع ناز سلا

 نعد دع ةرب ره ءوب أتاك ره هزل نع بمعش( لاق و)ى رقهقلا ههرايدأ ىلعا ودئرا ملال دس

 د نءىرغنلا ن نءىدسءزلا(لافد)ن ولف لمقءلافو نولصف مو هلع هللا لص ىلا

 ردنا نيمهاربا ىندح لسو هماعهللا ىلصىنلا ن ءةرب رهن نع عفاراح نب هنن ع نءىلك

 نع :رب رهىلأ نعراس نب ءاطعن نع لاله بدى انئدح ميلي دهان ثد_- ىبازملا

 مثلو ىف 'نملعرح رخممفر ءاذا ىتح ةرصزاذاف مئاعانأ اب لاق لبو هيلع هتنا لونا

 مهرادأ ىلع كيعباو دينا مح مالا محأشامو تلقءتناورانلا ىلا لاف ني اتاقذ لا هلاقذ

 ران :لاىلا لاق نبأ تاقرل» لاقف مهنابو ىف نملجرج رخمسمفرعاذا ىحةسزاذا مث ىرقهقلا

 لئمالا مهنم صاخيمارأ الذ ىرقهقاا مهرايدأ ىلع كد اود آمنا لاق مهاشام تلقهلفاو

 تنيءاععا ع نع كمل هنأ نال ع ب عفن ن نء ميم ىأن ب دمعس انثدح 3 مثلا لمه

 دربن ءزطت أى تح نضوالل ا لعيفلا لو هيلعهقلاىلص ىنلا لاق تااق امهنعهللا ىضر ركبه
 كدعاواعامترءّشله لاقمف ىتمأن 27 اوقاففودن م سان دو زييس مو ووكتم ىلع

 ىلع عج رتناكيذوعنانا مهللا لوقي هكسلم ىلأن ب اناكف مهباقعأ ىلع دوء+رب اوراق

 رع ىلع مزاحوبأ (لخد) هنن :ابقعلا ىلعن روع رتثوهكستت مكياقعأ اند نءنئفنو انياقعأ
 رام ًاردنعتوملا لما متعمطضا لاق ف ئظعر عا4لاقف هذعدقا ىشر زيزعلادبعنبا

 هعدقةعام !اكلتىف كيف نوكب تاهر 5 امون الا هين: ةعاسلا كإ:ىفكمفنوكب نأ ب تام

 سلأ لاق قلع 4لاقف ىدسهملا ىلعرش نب حلاص(ل-خد) ىههنا دس رقةعاسل العلف ن ,الا

 اهيةاحلام_هاو رتلاعامسواتناكف لاق مذ لاق كلبق كدعو لوب س اهلا اذهساسدق

 همها توجرامرطن اف لاق مل لاف اهنم نكلهلاا مهيلعف انت لاع مول تناك لاق مناك

 ”ىننلان نع (جل باك ىفءامحالا نم (١ ىبهتابنتجاف كلا هيف مولع تفخاموهتأقتاصعلا
 0 درع مول هذ ظن .ءأالورقح الورحد|الورغص ةصأوه موب ىف ناطرسملا ىزرام لسو هدلع هنا ىلص

 هللا ىذد ده نب رفع هدد ادقو ةفرع فوقولا الا اهرب ةكيال اودبونذلان هنالاقبو

 م-ماعهقانا اوضر تدم !لهأن ع دا-.مشثددح فلو لو هيلع هلا صدقت لوسرلاهنع

 ةمالعلا(بتك) ىهتناهلر ةغيلىلاعتهّنانأن ظف هف ردد فقو نما, ذ سانلا مظع أ نيسعجحأ

 نا_سجو سوه ةضسدا دقن انلزر دو دعبأمادا دغب مف دعب بل» ب-اصيملا ىءوطلاققحلا

 اذ ءانذ تاق ل اولا هيلع فس ىأفانمع اطىلااهكلاءانوع دف نيردنملا حامص» اسف ةئاسقسو

 كنمْنطاس الفت انا و ميعن- هو ناحرو حورت تن 1ناف انمع اطىلا كانو عد دةوال و



 افنان
 يي بببتبتتتتلتتلل بجبل

 نيب لاحامةيزرلا لكي زرلانا سامعنب!لوشي تاكف هللادسعلاه اوموق سو هءاعهلنا ىلص ١

 هل اوة(باب) مهطغا وم وف التخال باكا كلذ مهاب بتكين انين ول سو هياع هللا ىلم هنا لوسر

 نء'اجرو اانثد-ركبفأ نارعن يود انثدسدد سانثت- . يلا ىلا ةرمعلاب عت نك ىلاعت
 | عماهانلعنف "لو زع هللا باك ةه ااذنآ تازنلاق ه«ةعىلاهتهللا ىضرنم_صدحننارع

 | اشامهي ربل جر لاق تام ىتحابنع# لوهمر < نأ ارق لني لو ليو هياع هللا ىلص هلا لوسر

 اوضفن !اوهلوأةراحتاوأراذاو ىلاعت هلوق(با) ه-.:ءهللاىضررع هنا لاش ؛هللا ديعوب أ لاق

 كأن نءودعملا ىبأن يلاسنعنيصحانثدهتنا دعني دلاانثد- رعنصنح ندح ءاهلا

 هللا لمى هلا اميركو ةيسح ا مزيربع تا .ةألاه اههنعهللا ىذر هللا دمع نيرباج نعن امس

 اهيلااوضننا اوهاو أ ةراحتاوأ اراذاو ىلاهثهللا لزم ا ف الحر رمشءانثا الا سانلاراثف مو هيلع

 ىيانثدس ناسف ءانثدس ىلعانث دس «ايدح هجا اوزأضه»ىلا "ىننلاّرمم .اداو ىلا هز هل اوق/بان)

 لأسأناتدرأل اوةيام مع هللا ىضر سايعنبا تدعم لاق نين نيد دسع تعمم لاق دمه سبا

 هنلءدقتا ىلصهللا لور ىلع انتر هاظت نانا 'نانأ أرملا نم نيمو اريمأاب تلف هنع هللا ىذر رع

 مهارباا:ثد- ٠ ىعاوموق ضدرملالوق ( باب]ةصفحو ةشئاعلاف ىق-ىالكت مت فاسو

 قازرلاديءانثدح دهم ن هللاد_ءءىنت ددحو 6ك رهعم نع ماشهانث ده ىءومنبا

 رضا. لاقا ههنءهنثا ىضر ساب عنب نع هللا د_.ءنب هللا دسء نع ىرهزلا نعرمعمان ريخأ

 ىبنلالاه هنعهللا ىضر باطلا نب رعمسيفلاجر تا فولو هب ءاعهلنا ىلصهللا لودر

 مسيو .اعدللا ىل_ه”ىبناانارعلاقف هدمب اولضتالا اك مكن [نتك" له لبو هيلع هللا ىلص

 مسهتماووهتخاف تنبلا لهأ تش م هنتا باك اند تار هلا 6 دنءو عجولا هيلع باغدق

 لاقام لود نممهنمو هدعب اولضت نااناك لو هيلع هنا ىلصوبلا م كباوب ٌرقلوةي نم

 لاه ىعءاوموق مهل لاف لو هما هلت ا ىلسم" 'يئلاد_:ءقالتخالاووغللا اور اانافر ع

 لو هيلعهللا ىبصهللا ل اوسر مب لاحام دز زرت لك ةيزرلا نا لوبا سامءنبان راكو هللا ددسع

 دامب ىدعانل دسم ص وابا ىف(بان) مهطغاو مهفالتخلا نم باك 1١ كلذم وا بت نأ هنن عب و

 ىلع مكطرفان لسو هيلع هلا لص لا ن ع هلل أ دمع خ نءقسة لن ع نال س نءةناوعوب أ ثدح

 لد اوانأت هعسلاق ةريغملا نع ةمعشاث دح .روحن دهشة دس" لعنبو رع تددو ض 7

 2 597 ذانأ الاه لسو هملعهآنا ىلص ىلا ن ءهنءهللا ىذرهللا دمعن

 اب [ةيرتلسا دس اامىردت الكا لام ىباعص برا لوذأف فود. نول ماكسم

 سو هبلعهقلا لس ىبنلا نع هنعمقلا ىضر رأأن عزيزعلا دبعانثدح بيهوانثدح هاربا نبا

 لوقت يلامس لوقآ ىو داومملا>ا مهتفرعاذا ى تس ضو ايباصصأن م سان ىلعتدريأ لاق

 مراح .و اقدح فرطمنب دهم انث درع م سه ىف نيدرعس (انثدح ١ 'لدعباوثدح امىردتال

 نمو بر ”ىلءّرم نم ضومل | ىلع مكر ةنالسو هيلعمقناىبص ىلا لاق لاق دعس لهس نع

 عمت مزاسولأ لاق مخبو يب لادم فوفرعيومهفر ءأماوقأ ”ىلغندريلادبأ أ امظد برش

 ردك اد هس ىلعدوشألاقف من تاق لهم نمت عسا ذكع لاف شا ءىلأ نين امعءنلا

 اًمدساةص«لوفأف لدعاوثدحأ! + ىردتال كنا لا ةمفىنءمسمنالوقأفاويفدي زب دالك

 نأ
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 هيصباقا مرغمنمىوهلاناكم» .امدتلعل اتريصبأول ىلا
 رةوراز_لادعن ىلع دوس هناحرو ى وهلا نمأب ىلعم ارغ 44

 هيصييخلاهيقاعي نمو قود «ىوهلاوذو قوشت ىركذ لاوركذت
  1هبتح لةمدضا ارعانمباقلا فو 3 ايظااو ةنسالا نيب بنو

 هبط نوكت نأ هبلعاراد» « هنأ - اى كسبت ؟اذاراغأ

 ميلا نجسرلا هللا مسن)* ( *

 « (ىلاعت هللا هر ىراضصلا ميصكن مةلوقذمثيداحأ) »

 رادو رع نعهنمع نبا انثدح دا ملولا اوبأانث دح اننعىل اءتهتلا ىذر (ةمطأف بق ام بان)

 : قمة عشب ةمطاق لاف لو هملغهقتآ ىلصدق !لوسر نا ةمر تن روسملان ع ةكملم لأ 1نبانع |

 ني ميهارب اانثد> هللا ديعنئزي زعلا دب عانثدح (سهللا ضرفبا) نييضلاا درت
 اهتعمقتا ىضر نينمؤما مأة شاعت أربيل نبةورعفنريخ ألا بتاهشْننا نع ملاصن ءدعسأ| ||

 هللا ىذرقيدصلا ركمابأ تلاسملسو هيلعمز ا ىلصهلقا ل اوسرةنب امال اياعةمطاف نا هنريخأ
 هلعشا ىلصهللالوسر كلرئاما#م اريماهل سسشب نأ لو هءاءهقنا ىلصهننالوسرةاذو دعب هع

 لاق لس و هياء ا ىلص هلنالوسرن ا هنعهلنا ىذز ركن ,وبأ اهل لاقف هيلعماءافأ امثل وأ

 لزاور ران اأتردسمف ملسو هملعهلنا ىلص هللا لور تاب ةمطافخ تضف ة ةقدص اًكرتامثرؤاال

 هل روشأ ة تس توني هنن ىلم نال وبمن و تيقول قى هيرحاهم

 ' آفة داانهتقدص وبلدتو راح نب ممل ببي و هءلعهلنا ىلص هللا ل وسرال ارتامم اهييصاركم انألآست |

 ا هيتامعالا هي لمعي لابو همل هللا ىلصءتنا لوس ناك ًاشاكرات تسلا لاقو كذاب ءاءركيونأ

 ىلا هذعىلاعثهتلا ىذررع يع دْوَهّس دملابهتقدصاماغ غيذأ نام هن« ءاشتكرتن انا ||

 ا اوسرةقدعا.هلافورعاؤهكسمافْك دقو ريمخأماو سامعو“ دعا

 | (با) موماا ىلا كلذ ىلع امهفلاق مالا ىلو نم ىلا امد هو هن" اونو هورعت ىتااهقوقمل |]

 نيدءعس نع لوحالا ناملسن نامفسانث دح ةيبنق اة » لسو هيلعهللا ىلص ىذلا ص ىه

 ْ هللا ىلصهقالوسرب نسا سيدا مويامو سيلا مول امهنعهللا ىذر ساس يعن |لآق لاقريبج || ١
  1ىنددعىئبش الو اوعزانتفادبأهدعب اولضتن !اناكم 5 ل تح ؟اىنو:ثالاَقذ هعيب و لدسو هيلي ||

 : ااميمخ ه.قانا ىذلاف وعد لام هسلعنود ودرب 00 ,ومهةدس ار عأ هنأ اما ولان عزانت

 | وني دذولا اوزيجأو برعلاة رب جب نم نيكرشملا اوجرخأ لاق ثالث مهاصو او هملافوعدت
 زرلا د_بءاتثدحهلقا دب عنب ىلع (انثد-) اهتيسنف لاو اهوأةثلاثلا نعتكسو مهزدسأ تاكا 2 1

 ْ ايالاهاينعهتلا ىىذر سامعنس ان عمن هللا دع نب هللا دنسعنإ ءىرعزلا نع هرمع مأرب

 || اوله لبو هيلع هللا ىلس ص ىننلا لاّةف لاجر تببلا فو لبو هممل دنا ىب_ص هللا ل اونسر رضج

 ]| عجولا هبلغ دق لو هيلعهللا ىبمهلا لوسر نا مهضعي لاذ هد_باولضتالا كمكلب ابنك أ
 بتكياوبرق لوقين ممهنخارعصتخاو تبلا لهأ ف لت اف هتنا باك انيس نآرلا ميدل
 هللا لوسرلاه فالّدْخالا ووغللا اورثك الفلل ذرغلوق |وةب نممسهنمو هدعبا اول ضتالاباكمكسا

 2 |ء لول
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 1 1315ج ير ب سرس ويس و حرص ع لجبل تناوب : تحط ب ومش بج حو ةدعجت محرج ديا هج ان هس حدس حصص سس

 نادعب لعتلاو لاملاباك بحاص(لاف) ىئاملا عر رات ىفهركذاذك ةندئالس هتافو تناكو

 مهةيسن مامأو لاق نوطالفذا هرخ ١ ارك ذو ةءكلا نيطاسأ مهنا لاق ن يذل ةعبسلا ءاكل ادع

 مكمل اولّالا معملاور روما م2ةملاوهو سبل اطاطسرا منك ىأ ًارلافم-هفلاخو نامزلا ىف

 ىلا هوب أ هلس نس ةرمشع ء عبس «بلعتق الريش درا كل ءن هدئسل وق دلو مهد: ءقلطملا

 ةمقطنملا مول علا عضاو هنال ل قالا ل_هملا هوعساسناو مسني رمشعو اه هدنءتكةنوطالفا

 قطذملا هم تاق ضورءلا عضاوو وهنأ اع. طاو مك -وله؛ااىلا َةَوَقلا نم اه-رذ#و

 تارهلالاوتامعيسطلا ىف بتكوات مرعشا ىلا,ضورعلاو مالكلا ىلا وتل ةبسسن اعمى
 ىذلا سومطسمأن' حرش هيه ذم لةضىف انرتخا ن هو ٍةرينك ىرشاهاو ةفورعمقال_خالاو

 00 اسا1ىفهنالا:هىفاماناحأو انيس نب ىلعولأ م مسكر و ني رخأتملامدقتم هد_ةعا

 سصهال | سد داو هملعنيكلا اهيل و هلي داقملاك م ا ,وعزاتالر أرق يوقااضرلا نب رخأتملا

 مالكى ق ىهلالاو ىمبطلا ىف ع ه.هذمةصال_خودي أر ل اور رد هلا ممم .وذظ تااهام ىلع

 حرشنماهرك أو هاد عضاومنم اهانب رذتسا همالك تكن ذهفهرخآ ىفلاق متلو وط
 هنالاءاكل!نملوةدالو هيضذمرمدم و هلبصعتت ىذا انيس نب ىلع ىف أ جشل او سوءطسمان"

 «(مهضعبل)«
 بولةال ىر وهظ هءناكف * تركت ا نودعلا نعت ةخ

 بو« علا مالسعب ىسأتل 5 هنعتيغف سنالا نشحوأو

 بيقرالب ”ىدا ىوهأن مو اموهدي رفنلا ءور فيكو

 ىديح ىعمو قواك تأ 35 قت نذاقتلا سوت اها دا

 2 هلا قملكت :نهل اوأغالسااوةالصاأ هماعو انا انس' ىلعسيردانا (هريغ و ىذا ةلاريسفتف)

 ةالصاا هملعو اس ىلع سيرداو» س٠ ردنا ةئياصلا ركذ فلل اولاملا فو باسحلاو مودنلاو
 حّرصو مالسلا هءلع رسيرداو» س هرهنا فارشالا ةمكح حرش لا اوأىفحّرصو مالسااو

 ههجو هللا مركن ي:موملاريما نعف ا دمهلا ثرااىور * ىهتنا وطسرا ةذئاسا نمهئاب نئاملا
 ةيزالعوةريرس عع ىفاروفاوجةوالا دبعن العا سو ةيلسمأل ا لد هننالوسر ىللاق لاق

 قتصاوالادحأن مامز هذاربهللاد ذأ هناوجدسف أ ندر هارب هللا لصأ هيئاوج حصن 3

 ىف كلذالعضو ءاعسلاف هتيصءاساداو ضرالاف كالذهل لنا عضو نسحاذاف“ سلال هدأ

 فىمءوطلا اد_تد_ئارلار 5 ,ونأ (ىأر) منا هركذ لاف وهامهتيصن علئ سف ضرالا
 بدوا راصلا دمعسيلاللقلاَعف مانا

 0 ل اة ودعل * ىوهلانعلوحنالذا ىلع اكَو

 ىهتن ا ةعجلاهذهءرزأ لذة عج لك هروزأ تنك اقف كل 14تركذو هنن اق ت توهس د. اق لاق

 «( طام1+لانبال) <

 هسيلبريطياهارداكصدت: « هبلقلانامأ دئايصنماذسخ
 هبطخرمس ا دحبولا كاك هاذا 5 هنافميسذلا لادامكحالاو

 هملي مار_غءلا ىادهعدب ىم « ىوح ىبءعولضلا ”ض وللا فو

 ادا
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 ىكسو درب واهو هيدي عفر دقو" اطنخ قع فارسا تفاو د.شرلاب ع نحمناذافدمشرلا جة

 ىلأى لاس: ىل رفغا ةرقسفلايداوعلا تنأو بتالايداو ءلاانأ اناث برانلوةبو

 ىرافغلا رذانأ ل جر َء م ثا (اذيأهندو) ءامملاراببىلاع رض فدك ضرالارام-ىلارطتا

 كالوقبىلاأامهقاولا تب" ًانافةبَقعَة تلا نيب ىلا نا اذهاير ذو أهل لاف هنءهللا ىذر

 *(ىوجلاةجنيا)* ىبهتنا ىلتاقامد_ثالل_هأ ىنافاهتودىفد- هدوهناو

 مالسانلةف لهما راكب مالملادنع لذاعلا اذ.طاخ

 مالدلئاف ضراعلاىأرامل « ء:تحا لبق نمانمالام
 ماتا نسحلأساىننكل « صا ةثءنمىل سلو
 ماعو ارهش بسس هلعلزرم #*© اد2ءىمد ةحلق نةحلاو

 مالغاذه ىارمشداب لاقول « هدملاسق ىلوم هبرت_>ا

 ماشورصم نيبادحو ماهدق *« قشاعكرغثاا اذ_ه قربل

 مازلاريثك بذعلا لهتملاو * براش ىئجازدق هسفو
 ماهس ىلع ظعللا نم نكسا * هل_صونهطق موس ىلإم

 *( رازإا ىلا ىتاجلاريصزلا بك (

 هيرادبالنمىراديالش * هيترمد ماها تمزاذ مو

 ميراج نمءاملاذ_خآو « هدرانو اسالاّرد فرعأ

 ٠ (رازطاهماابتكست) «
 فاتك لوقعلاو ثلا ذر * ىلءنيعبامفأتلا نسح

 فتكلا لك تنيأن م فرعي « هترازجفراص ذمديعلاو
 «(اضيأرازاو)+

 اباصق سد دقامد نع #*« ىل_هفءوسفف ىالوم ىن ننال

 ل الا كرثأو اعدبق تدك ثعامةراز ارا ىضترأال فيك

 انالكلاو برأ رآ تنك رعشلابو يش .ترتبالكلا تراصاسمبو

 كيرلا ااقك كسدتاك ىلءىلقتامنا اذ_هالاةنهنءيالاع ملكش :دادر 0 ١

 لدينونحم لا مهاوذب سانلان مضراذ كل هبطت ا درأ اذا (نوطالفامالك نم)

 نانسر ملا بو.ةملتلاو لاما اكس اص كاتس, ءا1 ن1 فلا وبأ) لقاعكلنا م هاوقأأ

 ناسارخ كوالا ندم قالت انا_سروشو نا سرهش عع رانا فىفاملا لاق نيشلا خفي

 ليمن اهب« نيب وامة دمةئلاة لاو رونا سنة اي ةيص)ةيل اك كلام مزراوخوروا 5 8

 رذدنعلكل | ولامع ودوملا هناك ف (مدشن اميز للوالاىلار دوك دملا جفا أ ةب ةميسلو

 قرغلا ضعي فالاخا

 ملاعملا كال نيب فرطتددر و » اهلك دهاعملاكل:ىفتئطدتا ْ

 مدان ْن ؟ناعزاقرا نةذىلع ه رااح فك اعضاوالا رألف
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 كس و سس سس سسوس طا سس سس سس جسم

 قاذكفرطملاامنماسيفعتمفاههاونأ فادصالا تدةترطمأ اذافرلاءامو ءاعسلاءام نم
 نب رهعللمق) ةريبكل اةرطقلا نمةريبكحم | ولولا ةريغضأ اةرطقل نه ةريغهل!ةْولّوللا
 ةهلءاركذا ارعابل اة ىلمالغب رضتدرالاقفكَن وودي ناكا امىلاعت هللا دحر( زيزعاادبع
 ةالضاا لضقأ انس ىلعو ام ملءفسسويىلاب 228 روص) ىبتنا ةمامقلا مورا تديص
 هللال ارسابوةعبن هفاشكلان ماه ماقن ةرسدن أ ماهيايري صا ءا دك سما دعب (مالسلاو

 ءالمم لاا لكوم تن لهأ انام د هدام ارمدم زب زعىلا هللا ل-.1خ ميهاربا نبهللا عبذ ىصسا نبا

 روءادنّتدشةىدتنباما 00 ١ امالسو ا درب هءلعراذ :!| تاع هقناءاصتق قرار:

 | "ىلا ىذالو أب آناكو نبا ىف ناكسذانأ ااماو هللادا دو لكاس ل نيكساا عضوفىأامأو

 نمىانبعترهذف يتذلا هلك أدق اولاقو مدااءانطلم ا ةيربلا ىلا هئوحا هبب هللا

 قرسهنا 'اولاقوا اوع-رمم هباويهذف هب ىل تأ تنكو أ نمماأ ناكو نبا ىف ناك مس دمل < فاكب

 ةوعءد كمءلع ترءدال او"ىلع هنددر نا قراسأ ا دا: الو قرمسأال تدب لحأان اوٌكلذإ هةسحشناو

 هريص ل يعو كلان لباكلا فسوًرقادإف فاشكلا لاق مالسلاو دلو نم عساسلا كردت
 اورغظ يرد 1 عنا باوالا ف تةكو ب باكلا أرقاملهن اىورو كلذم-ها لاذ
 ه( رباكالا ضعبا)* نك

 هىدأ نمو هلّدع نم ود * ة.هئرمال هللا يهوام

 هب لجأ ةا.علل هدق_هف « ادةةنافىتثلا لاجامه

 د->أةقاوص او دهتالو مسضدالهنا حظ ذاو ادأ اوداعتال (هينماءاكملا ضعب لاق )

 ةقاددصنوبرتىمالو زدعلاةواددعءنوفاذت ىتمنو ردنال يه تسصناف مكعمارال هنا مفنظن او
 (مهمالك ن )ص رغلا لانتنأ ىلا صدغا١ عر لاف ما اام ام(باهدال لمق) ىح مما قيدصلا

 مثىئعلاهديتعطق لدَملا ىلا (جالحلامةقام) هتفشك الازو: هش ىلع نونظاا تجازتام
 مدلا,همطلف ههجو ن .ةعوامتملاهديفدأذ مدلا فزت نمههجور ف سينأ ف افنمل ع ىرسلا

 ' دشنأو هرارقصا قا

 اهي لصول'نأب ىلعاالا « اهفاتت ماقسالل سفنلا ملسأ)
 !ميوادياموناهمش م لعأ 4 ناك ماق الا علا نش

 لوقن لح م ىنذلا ىلع ىعأ ىلع ىئضلا نيعمان لاق عدلا ىلا لمشا- ل"

 ىذال نارسسهلا لئالدو « قح اال تدكو تف ىلام

 افرص يبراش كن دوعدقلو * قبرشاو ئجزع كارأو

 لوي أ ثنأ لاما هيغلب الف

 انامعمو ىدصقاب كيم كيبا * ىاوذذو قى رس املاعاب كَ ميل

 اانا تدحان مأ لانا انضان 5 لوف للا ىنوعدن تنألب ؛ كرعدأ

 الوم قالرب كلارك فكن * فقم اك قالوا ىبخ

 اءاواسب لصأ ىناف ىئم "ىلع ة قسأابو ىور نم ىنور عبو وان

 ينأ عم تح لاق ىناسارآنا هللا د_.عنب ميهاربا كح ىلاعت هللا هجر اغلل(ىرهظتسا | نم)

 ه4 رش



 ا1/

 دو-ولا ننيرمالا + أى عملا اذ هنوكي نأ نكي ت تاقهيلا ب س::ةوهامو هنادي ئاقلا دو بولا
 ارهظمو ران " اللا دبمنو ححر,نأ كالذ عمو اصو هانا سنن اهلا بش .اموهن اذي مااا

 هسفئبامئاقادوجو نوكي نأن .مءأدوجولا ماقام ىسعملا اك هلاق نأ نكيو ماك>الل

 ا حاضور «عةملقعلاةكتملارومالا مانقن وكي نأن مو هسْفْدْدلا مانق هيدوبولا مانق ثوكف

 1 ةلاقالطانوك ن*مزل :الوا مهر" انو ةيكزلساو ةملكلا لث هي رام .ةءالاروءالا ماب 1

 سدلانههمالكتلا نأ ىلع ىف مالا ازاجم ىلءدوجوملا قالطا نوكي نأ ازاجم نعمل اذه ىلع

 ىةيلقعلا ثءامملا نم سل كلذ نافز ا وأ ةقمق -هءاعدو>+ وااقالطانأو ىوغالا ئعملاف
 ةةيفسوهو هسفن داوم دووم فاق دبموهىذلادوولا نا اذه نم صن ئن

 اذاواصااباستت هيلا بق:هوهاممو هسف: اقل دوجولا ادهن همعادو+وملاو ةس٠ -راغ

 فدووه ىرا.ّدعا هأدوبولا نملوقعملا نأ هيلعدج وي كلذ ىلع "اك امامال تح لج

 ةعاقلا ةقمشلا كلت ىلءدو> وملا قالطاف ةميدما الآ :اوالالوأ ًامواع> ىذلا اودوّتادو> ومال

 دو-ولا ضو رعنع بجاولاءانةساى كلذ ىرالورخ | عضوبو زاجل نوكياما امتاذب

 اناءجاموىلاعتهلوق) ىسبتنا ىلا بجا ولا ةَةءة-نوكي الف ىرايتءاسه روك ذا موهفااو

 نا ىلع لكلا قفتادق (هسةعىلءبل ان ثلوسرلا عش ن هملعتلالا املع تنك ىِ 1

 ةيعكل لا ىلا ةالصلاب سعر هدم رس ادعي سدا تح د ىلا ىلص لو هملع هلق اىلص ىلا
 تبلا لهأ من ءىورملاو سدقملا تدب وأ ةمعكلا تناك ل هدب هتليقن أى اوئاتتاامناو

 ان يالا سه ةعر كا الاىف لولا نا قد ا مس مءهَللا ىذرأ

 قاودلتخاو فاد كحل يحاص+_ءاعصناك هماو عقم ىلا اهيلعتتك ىااىل هتهلوقو

 خوسألالعطاوهدب , الا لعل سدا تددارملان أ ىلع انمْعأف لودوملا ع دا ارأا

 لقيم هدنع لهطاف ةيعكل اىلا ركع ىلدا ناكح )_.وهملعهنلا لص هنآب نولثاةلااماو

 رايتءاناضمان العج نوكيناو سدقملا ته ىلا دمي دانة الدار تءاباشو سمن نوك نأ

 ىلع المل دام تءهلتا ىشر سابع نبا ةياور ىواضمبلا لءبنأرهظي اذ بو( لوق )كال لا

 هنمداةتس امر رقاملفاشكلا بحاصو هنت لئاطالمالك اخوسه لعل نوكرنازاوج
 ناد هّص هرغو اهمخءهّنلا ذر سام عنب ع نءةباورلالةنخ وسنااو خمانلا لها ةدارازا 0

 هدارم نأ ىواضمبلان 0 تان الا ندينكاف ها الادد_كيسفتىف هيهذم

 مبكل اوريسفت ىف ىذارلا مالك ف نا(لوقأخ) حوسملال عملا ةدارازاوج ىلءلالدتالا

 50 3 ل قلا اًمعرمش ءامو ىأ مكحلاو عرمشااب ل_عمللارم هفهنافاضأ ار ظندي - الاةدسعل

 :ل.قالامعت سيلا ياء تاك || ىلاعتدل وقنا لاك عنلال ا ولق:دتنأبكماعانمكح -امواهياع

 052 لماتو هرخ ”الفانم همالك لو أنآ ريسختنأواسالعج ىلوعسةمىنان' وداماو

 - شار 8 ةناك اهسيياعهللا ك اودرقدادلاد_ت نب رعد نع (دان_ءالاب رقبتك نم)

 تونا اة هلع اماني نأ ادارأ اذا سك باها ءلعتادنيداو ممعهلنا ىذرةمطافو

 ديد نماعرداهقا دصناكو فيلاهو ث-امدا امتداسو

 لام ناجرملاوؤلؤللا امهم جرذي ىلا «تهلوقف هنءهللا ىضر ىلءنع (روك ذا باتل نمو)
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 الللح

 وةصيام نيةباسلا مالك ى رألوددكوهدكو بلاطلا هيففرصصي ناناوةحأو ةءولالابااطملا ||
 هبفعبشأن ا ىلعالف بنعةمدو نءولذام نية>اللا مالكصفالو ببربودنء

 ماثللا مالا ةضرءريص.س هنن انقوم تنك ناو ىمهفديل ا غلب اس مالكا |

 اهماثا ىلعانامذغلازالف * قريشعما اررىعتضراذا ْ

 ققاطبدقو ةءفر هلاتاق الطالا لبق نم ىضمةتال قناة طا نا ىهةهد-ةمّكلذ ىلعمدقاو |!

 عم ريثك كلدريطتو هفالذع مكب ليناهربلاهدعاسيالام مهوب طفل ىفاءملا نم ىنههىلع فرعا ١

 بسدنلا لبق نم هنا مهوباممام مناف شادو نك سنا دب هنع :ريعيأم ىل ءةغللا ىف قلط راغارلعلا ظفانا ||
 اهيا ارهوج نوكيآمبر و ةدرحلا ةروصلاوههنة.قحناب ىذقي ىمك- 1 ارم او قدا ثحاامن ْ

 تادرحلارئاسو سفنلا ٍل-عىناو هناذباعاف ليملاعلااماف نوكيالاعرلب رهو ان ءااق ْ

 اهنعربعيةيرهوملا لو هغلانا هنمودناذب ىلاعت بجاولا معك ماعلا نيعنوكياسجر بات ءاونبأ|

 كودملاو قطاثاانن اذ الا لصف نعءرب_عباكرهاوط ا كإءا ةذراعتافاضا املا م هو ظافلاب ا

 بسلا غ نم تسااسملا ق.تدأاو ةدارالاب تل ارملاو نسا 1اناومللا لهنن ءوتام اكل ِ

 كلذدعبو مهدنعررةناكار هو>الا نوكمالر هوذا ءزح ناقرهاود ىش لد ىف تاناضالاو :؛

 فنئاك ناو هيقا:ْثالا اديممايق ىذةيالئش * ىلع و ءشملا ةدصن | ىهو ىرخأ ةمدق دهن

 هنمق:ثاا هن ماق م أ ىلعلدبا:لءافلا مساةب رعلا لد رمسف ثيح كلذ مه هوب ةغللا فرع

 هتعانص عوضومديدل ا نوك ب يس وهاس دي زىلعدادلا قدصن اف ق.ةدلا نعلزءع وهو

 سوشل ا ىلا ءاملا ةي_سنلا دذتسمءامملا ىلع سهشملا قد_صو هريغو نيسشلا هبحّرسام ىلع

 قاقهسا ًاديموهىذاادو-ولانوكن أزو< لون نيتمدقملا نيت اهد.هتدعيو هلت

 ريسفلا كلذ باسنت ٠6 نءةرايعىلاعتهريغدوبو و بجاولا ةةءةدوههناذب اع اق اعابوسوملا

 ماعلا موهفلا كلذو هملا بستنملااهريغن هو قل ا كالت نع «٠ معادو-ىملانوك و هناحسفملا

 كاتنوكرودّيفيك تاقنافتامهيدبلال تأ ل عجوة ناشلاتالوةءملان مدعىرايتعا ضع

 نممعأدوجوملا نوك ةءبفيكو دو بوملانيع رك ذاك اهنا عم محراخلاىفةدوحومةقءقحلا

 نوكينأن مفرعلا همهوبو نهذلا ىلا دايت امدوج م سدا تلق اهريسغو قيقا كَ

 نعدو-ولا ضرفاذاف هن افدا سهو تسهم اهريغو ةمسرافلاب هنعربعبام لب دو-والرباغ» اىهأ

 'تماهاذاةدرجلا ةر ودلا نام هن اذبادوج ومنوكسف هسفذل ادوجو ناك هناذيامعاك اهريدغ

 هنا ثا ذعضوبامموىلاهت بجاولا ليلوةءلاو سوفالاك اموا_همواملاعوا اع تناكف ا
 نمةصوصخلاراب“ الا كل ترثؤيامرامحلاذا ةرارحو اراحناكرانلا: نءةرار1ادرد<# ضرفول

 ةداهسأ اوةد-ملا باك قراشمممحرص دقو كاذك اهدرع ؛رب دقت ىلعةر ارح اوهريغو قارحالا

 كلذلو ةسو سو ةساح تناك اهسفنب ة-ءاق تناكو سالا نعةسو سار وصلا تدرحتول هنا

 دقءايشالا ضعبنا معين أل ثمناسبالا دوجوملا ىلعادئاز دو-ولان وك مل-هيال هنا اوركذ

 نءوتاذلابابج او نوكيودوجولا نيعدنا ملعيو أ دوبولا نيع سيل هنا لعيفادو+ومتوكي

 ْن موعالا عملا | هرو متي ف.ك تاقنافهءاءدوجولاديزو ابجاونوكبالامتادوح وملا
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 ةاواد اب هملع ترشف ةلْزن نع بدلا تاذناكو همف تامىذلا

 «(دشنأت) :
 هرغنمّرملاتولب دق 0 رمش نءريطلادوذاال

 ناوبذلاكاذال هتلارذغهيلق هعجوافايثذ بنذأن م ملبو هملعهللا ىلصىنلا(مالكحنم)
 هنمرفغت سل

 « (فئحالا نب سابعلا)*

 مرمدلاو دصلا نيب نوكي «ه ةفقونمقئاعلل دال
 مغر ىلع ىو(ي ن عجار * هيىداعر هلا اذا تس ْ

 بحاص (لاف) هسةع ىلع باقي نءلوسرلا عسب د 0 َولاهلِمَملا اءاع>امو

 نيتلةااىذيةاروتلا فت وتلا مالالا زيت اكانيوامودا ارملاذي الا ريس: ىف ةريسك الا

 ةمالك قيسطت كه قالو سمن ا كمانأر ووهط دنع كعش نم رعت د دوما ا ىلعاندك افا

 نيرخاتملا نموهوناسلا عماج بحاصلاقوربدتفخ وساملاو خساننلا عملا ن 0 ىلعاذع
 نافاسهاا لام كلر ااا عتح ع وان مداربنأ الة“ ى واضناا نةن نع

 نأىلا لام لسو «سلع هنا ىلص فد رشلادر طاخن كدر 0 :رعجبملا لبق هل ,ةلا نا مصالا ْ

 ىف سان دلال هيلا ءدادإ يا منا "ل.قذعكلا نوكح# ا

 بحاصردهتلو لمت سقما تدب .ةكمف تناك ل سود. اعتلا لصهتلبق ناانمعأن ع ةناو لا

 ىزارلا مامالاكه دعني رخأتملا مالكو رون اردلاك هن "الا هذهريسف:ىف مالك اف فاشكلا

 ىسرمثا طبخ ن هواذعال ىواضدبااو ىر وناسنلاو

 . ه (لاف نمردهتندإ) «

 نمثل اذلهأنمىكسشااناو « هلظاف اذه ىمز ىكشأال
 نةزءم-ممدأ ىلا نكح: « الفياعشلا تحتىتلا باثذلام-ه
 قفثمها قاراد_هىف هقافنا « ىلا تر ةةقافري ص زاك ىلناك دق

 «(تاع 0 ن.فوكتانيدلا رسمت ميشلا)

 داعسرك دنع ىعأ كاباو * ىدارع تنآو قاراشا كلا

 ىداند غرتوأ داحلاقاذا هه ىفلاضاننب دولا ريثم تنآف

 ىدانز حدةيالدادو حدب # ىناو - نييراثلا قلأ كمحو

 ىدامتب ذخ  ىنار غنا 5 اناعاوا لولا ىنع اذك ىليلخ

 ىداصفىف ءاملادرب ذل 3 هله قمقعال ىركحأتةذاو

 ىداولوذءااوداو نيف 5 كر ديل وطعدلا نطنرعك تير

 : ىزاريشلا نيدلا باطقانالو ءقالطالا ىلع ةءالعل اذ ثنأ
 هى هد ند * ىنلادعع ىرولاربخ

 ْ هتيزفىدهلاءوض « ىمعلا لما دف نم

 | قدأباطملا اذهنا(لوقأ) ديدحلا ب جاولا تالا نمد_هحوتااثحف ىناودلا قا لاه



 غ١١

 لوسااوىنملاو طسلاهلو « اسابتقا سي تفرع نم اهءاج
 لوسر وهو هلاوند نع « تزدعو لانملا نع تااعتف
 لوطبام باَكَلا ف هحرش « اماقم تيأر ممم لكلو

 لوبقىرذع كرتفىرذعل ث_عينمدنعلهنبنذىراذتعاو

 لوا ا منودنم مزعلك © قى رايح تفرع 1 امةقوذ

 ىل_لعتلا هؤاد غب اب ذل الا ا .هانو ءاجرلا تقولا عقدت

 لوسعم اجرلا ن مس اكءاج ٠ ربره سأبا نمااك قاد الك

 لل-.ح -ريصل قو هلعدمس اه سهلا هل تاوس اذاو

 لود لاح لكود ءلاوكلعلا لصو امو انئلاح هذه

 هب رقف هتفال_> لبق هش مان كررستا و ام ون دمعت ورع لشد (ثا.عالات ايفون م)

 لدم كري غدبف قبول لدي ف ىذلا سهالا اذهناا ثم ظءاوع هظءوف طع لاق مث همظعو

 لا.ةنمهرد نال ؟ةرمشعب كلان ص دقدل لاق ضوهاادارأ ال فهد_هب مونالامور داق كيلا

 لاةفارمضاحرودالادإو ىدهملا ناكوادذخا ال ساولاقناهذخ أ: هتلاولاَقذ !ميةىلةاحال

 اذ_هلاَةفىّيفلا اذ هنملاهور ومالا ىلاورعتفةتلافتن أف او نيسم ٌزااربمأ فاحت
 هقعتسا|م مسارهتسمسوراربالا سايلوهاسابل هم_سل أد قااما لاق قادقع 3 ذا ىدار ديلا
 نأ نبال فدوكاىا اورعتفتلا مث هنعدوكيأ املغشأ هينوكيأم عدمأ !سه ؟هتدهمو

 ةحاحن ملهرو هاملا هللاةذْكعنمةراذكلا ىلعىوقأ آ كار نال كعهثن- لوف احاذا
 لافوهف رطروصنملا «كاق ىخذمو ىّت>احى »لاو ىناةانال ا كت 1 تح ىلا ثءاللاف

 دسعنبو رعرغ 5 دمصٍب اا مكساك 5 ديدد ىذووكلك

 نام هللاتي عضو تكمن 001 ارا :بدسءْن ورع قو

 * (هلوقيروصاملاءانرو) *

 نارمهىل_عءههترمماربق * دسوتمنمهيلعهلالا ىلص

 نافرعلاب نادوهلالاقدص « 1ةةحمائمْوَم نمضتاريدق
 نافع انأ ارع انل قبأ ٠ احاص قير هدلا اذهناول

 عضومارلا ديد ثنو ميلا َحفِب نأ هو ها اوس هنود نمر ةفءلخنا عمجسلو (ناكلخ نبا لاق

 هترودامدرعداجرك ذد:ءنامعالاتامفو باك ىف ناك اخ نبا ( ركذ) ةرصبااو ةكءنيب
 ةدوءراكلا ةممالا دس أني وهن ناكوةقدنزلادهّس دى امهتمانب رظاعلخانحامناك اداجن ا
 ِ 7 011017 2 كالا نعمل تكف تلا اهي دانت

 ىداقتلاو ىت ةريغي منال كك ناك

 ىصافالاوىنادالا عمت مفك ىف مقو د_هقاف

 ىمداسعملاا ىلع ميقملانأو ٠ ىتكراش املاطاذ

 صاصرلا قدرابأ ىف ىط-#_هزو اهذخأت مانأ
 ضرملا يدم“ لاهتهنا ىدادغبلا نيدلا قفوم نشل ةجيرتدنع ءاك للا عبرات بحاصرك ذ

 ىذلا
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 ابي ِ-اا-ا-ا طب ا بااإي--” بي ب--سللابب]7ب

 لداك ىنبع ظطو ل_ءلعز #ببلا نم ىركجو اهتلماثف
 لمخدلاءار غلاذلاذيتار خو + 1 داؤسقلا كاَذ ىداؤذو

 ُ اولءذ ىلءا ران راثلا هذه *# ى_صأ تاقو اهتلس او

 لو>ىهوائساو>تداعتتدوو اه اطال اهو اومرف

 لست مآ تيأرام ياخ 31 اولاعو ماللملامىلا الامم

 لمزلا قوشو ىكسهكوهلاو # اهبلا تامو مهين

 ليفطتلا 0 نللاو ران" 3 الاوت نأ تدحاص مو ؛

 لو#لول_طا مود تزعح « نأ ىلاوندن ن نئثوودت ى»و 5

 ليوعواهنود ن م نآ ارز #3 تااك لول طا نم انود 9

 لشقو ل. - ريسسأو اب 2 تالاف رابدلاب ن م تاق

 لولا ىرقلا ا 1 فمضت أ جدا د تح ىذلاام

 ل_حر فمسخل اندنءاك اه »+ رةعاف كبود ب>رلا تراشاف

 لبسلا ف.كو اذيىلنم تاق # هنع ريسلاادع ىف جا انانأ نم

 لوعشلا قاذملال بق م معرما مرت لدا ل انططخ
 لواحه_.:موقلاو مسروهف 3 مر لك منمد-جولا سرد

 لمقم هةيساف ؟ عومدللالو ىروقحكتل ى-اوافعند 3

 لور ايس عرس *َ هنعرب_ظسافنالاالا س

 لياقلا ه.ومو هلع قيد # -وىلارع_ثنن ن«موقلان مو

 لوفسم مكب مكس مكنع داؤفىل « مك ءاعمالسك وهوا لهأ تاق

 لو تان'داحلاو ماكس || ىف «ود<قوشلا ن ءرضاحل نيم

 لهسةاد_غلانم مكجارذر #*« انىلا وة ىلطصاىك تح

 لول_ةم اهنودنم دلل حصص م مْعءلاطا ثداوحت راجت

 لوحدو ار اهنود نأ تا« اَمِدالا ضايرلاك_:ةورئال

 لو_دولا زعذ ىرق اوءارواهكةمةر-غ ىلءموق اهانأك
 لو-#و ردع لصوال حال »* اماذا د نيدخاشاوفتو

 اولو-- قئاقملا لهأ ىدانود# حولادس افولاةباد تديو

 لود ىواعدلا فمش هل مف مولا اذهفانمعديناكن «نبأ

 لو--2 ملا الا ءاشالا م عر _هبالولوعقاا "لج اولج

 لود رغد ساو لامصول « تدع نيد تا سفن اولد

 لوم تءاحو اهداومأ نيد * اهومكضق |امدعي نما واتم

 ل ول_طم انهاولاط ىف ه_هد * لكو موسرلا ىلا متفق

 لسلق هم نوكحردملا وطعللاه_:مدوزئام طا ىو

 ل ءانالاب: حصا لاب ِىئ ردح ب نأ ءىضذهذه انران

 ل ل ا ت1 يس ل ا يل شح يش 1 ان سال
 ويمسصسسسوسوو سف سسس سس مسمسسس سمس سس سس سستم سستم" سسوس مسا “١س حسم

 1 1١0
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 ةحالبل دعم ك ىلع مد و سؤمالباث -وماربقنك_سودازال؛اليوطا ارقس عطقد

 نيزاكن يافقاركنااذهاي4لاقذ:رقمو "هل سه نيد فقاو 0

 ب ونذلا تناكول لوب ( م مهيد نب 2 رلاناك) 3 احزلازنكو لاومالازنكاثدلا زونك ن

 وز اهض طوال ررارا كؤامعي وقل تبع لو (مزاحوبا ناك ) دا ىلا د | س اام حوفت

 نءائيفوعن | لوق(ن اكو)تهل- سه موبلك ايا! نوا_-رب رادا لمعلا نوكرتي و هلع
 بذ_هبزولمال_لاوةال_صلا هءاعوانست ىلع (عسملا لاق ) انعىوزامان مضي لاميطعأ ام رم
 0 برش ( عج -!ل)ةةم_ثلا ثهوصعدال نأ عش ناكل هّديص»م ىل_عسانل ا هلثا

 َث ايل ام هارت دل نامل رولا مالسأ او ةال-صااهءلعو

 (ديثرلا نورهلاق) ىبىلاعتو هناصبس هللا لءفاسعناًاساو قىواىبلهفامع ن ءااستال

 تنآو تاقىفتدهز ىنال : ىمدهزأ تنين اريمأ نلاقفدهز دشأام ضامعنب ل خطأ

 ندم اظءأنب_غالوةاءلا ن مس: أى .آء ءال 3 ملا ضعي لوقيثاك) ىنشيالقامفتدد- هز

 70 (مهضعبل) ديالا ةامسريغل اهدافنا

 اص هرغى رادو ىف براد ا ىل #2 تكرر .اهأو ئرهد تي زج

 سس تسييس يس سس سس لس ااا ساس

 0 يبي اللا اا اممم

 اضرعام دعيزعل قأ» - طعم ا« قه زلهذاذدلا نعتضرعدقو

 ايار ىلاةبوهشملات انالا باصوهو(ىناش ثلا طايخنانبا)

 هيلب :ريطي اها رداج دوو *# ةيلقااناماد امص نمادخ

 (ةدز
 ءايحأواد اًون ئمىوهلا تامأ #* مهركذَ ءالكج عزابابو

 ءانئكامد 3 اناضغلا ىداو 5 م- هرادوني_نقرلابم منع

 (فرا اوعلا باك ح اصئدور مدل انيدلا باه)

 لاصولا ةلفد تابقأو 5 قاتلا ةث-و تمرمدت

 قار وكري ىفئاكن م * ادوس-ىللدؤلابراصو
 ىلا التانامر تحب 5 ٌحاصحذادعب كسةحو

 لالزلاردعأ ةهدسئعءو » اجاجأمداعىل_.تءامو

 نبااىاعلاقذام منعها ىذر قداصلا د## نب رفع هنن اد مع لأ ىلع(ىروثل !ثاءفسلخد)
 كدلعف منلات هرهاظتاذاوراةةةسالا,كماعفب وثذلا ترهاظتاذا لاق فهلا كاءامهتتالوسر

 ىأو ثالث لوب و»و نايفس جرن هتلابالا ةوقالو لوح ال لف مومغلا ترهاظت د اوركشلاب
 ضرملا ةفاخم ماعطلا نع ىت<ب نم ت,ع لاق هنا (ملسو هءلع هذ | ىلص هع ثد داافدر و) ثالث

 مهمذعبأ] رانلاةفام بوذا نعى مال فدك

 كعمىثشعىذلالظاالثم + .هءلطت ىذاا فزرلا لم

 كعيتهنع تيلو اذاف « اعبتم هكردتال تأ

 (ىددز درهمشلا ماشا نيهللادع)

 ليلدلاراحو ىداملا لمول-#مللا سءسعبدقو مهران تعمل

 | ماها



 لئلا

 ليف هو غرهلا دع » اهالككامسلا ناكاعسلا نكس

 ل
 عناصهللا ام ن ظاا لمه كرأ #3 قئاكى ت-> هللاو >-رالىناو

 نأب تحت تنآةةسالغلا|ضعبدملا بكق سابللا نش. لك الا لماق( ميك طار قس ناك
 يكف سايللا ندخو لكلا "هلةكلرتب اهجرئ الف حورو ذ تن م ا

 ل .:اهوءام سلا كرمي و ةسجبلا ناسنالا قشعيدقو ن شكا سل ىنء ىةيتاع هياوج

 فو.ليفلاهيلا بتكشمالسلاولكأ از سعت ن اديرت تأ اوشسدع ”ال لك 2

 فلك ًاناك سفن ىلع لت تدكااداو مالكلاا هلق ف بيسلا الك الا هلقف بسلا تفر ءدق

 كلش لذ سأك 1 رو تقر اةمىلا تتح !امهياوبف بكن مالكحااب نا ماا ىلع <:

 لوةئلاللوةنامفعض عجستلاناسإو نيذذا | هنا كس 1١1 قاخ دقو ثمءع كال س دلاسع لغشلاو

 ميما ١ مالسلاو عمستام رثكأ

 اها ىضومانالا امم رع ع # ةحاح سلا ىف نأ و كسشأ | هللا ىلا

 نبَنسملا نع عضو ن باح قار طن ب ءاكملا باك ل اوف بيذهتلا ف(ةقأ اطلا حش ىود)

 ما اوةنالوةيداضرأ و هنءهتلا ىذرهللا ديعانأ تهم«لاقزب رح ن عب وبحم

 عض ن نمّنال_عاوناطانب-امىلا مئاوطا ب باط. نءهللابءا:ةم-سالاو ةَدلاةوقو عرولاب

 هملاهاكوو هيلع هتةمو هللا لةسأ ءايذد نمهيديىفاملا اطظدث د ىلءهفااذكن اا ناطاس بحاصل

 هاند مئو ل هكربلا هنمهللا عرب ئثهنمهيلار اصقد أد نمي ى :ىلءباغو»ناف

 نوبّرلاهءّرودو كا ذا: رجدقان اف هنعهللا ىذرةدصدق (لوقأ) بالو قةعالو حف هع

 ا تةةتاوانليق

 انقزربناهتلا لذ ةنوعلم ا لاو ءالا كلن «أمس لد ند لك هذرعب سو سترهاظ أو دو
 (هاتقرطل ءاعدلا عيجسمنا مهلاثما اوءالؤهىلا اهّدم نع فكا فكم وانمقكلا ايمط الال-ازر

 لك ارع ىلع ع نكد ذانأابهنعهثلا ىذر (رذيبالإ ب هيلععتلا ىلصونلا ةيصوف )هنن اءاشب

 اج كناسانزخاو كمئعبالاه قط :ةالوئ:فهنمتساامعدرذانأ كان دو كمهرد ىلع ها

 للا ايئدلا ىلع صرشا عمال عجب ن مهو هللا مرك( ني ءوا ريم ًاريمأ مالك فو) كةزر نر

 هناحكس هّللاريغرتعا نمالملا ف صذفاللتا ىف هلعده اعلن مّوللا ىذومعب كساد قنا

 ريغف كلام 2 دال هدر نعل يو نصف ندا نءدهجو نسال ند زعاا دكلهأ

 قحجومالاىراتال هياو> لءو سلام ع ناوةتالو فورءرغد :ءكنورعم نوضتالو فورزعد

 هيام هسيلاناسحالا ىلع نمىوقأ كلا ةءاسالا ىلع ٌلوخا نوكال لمع

 كيقاعا مكىد بهل لق نامزلا كلذ ين ىلا حواف ىبقاعترلو كل يهعأ عبرا هئاعدف(ليئارم 5

 لودي ناكءاكس 1 ضعهدنا (تا ارضاخنا ىف بغارلا ىلةث) قاجانةوالسكءلسأ أ ىردتالو

 ضءالدس) ىلقعلا ىلع عت ةر لقعلا ناف ءاقدصا ما واكءادعا ءالقعلا سااج هند مالت ضبا

 رك ١لفاعلا 0000 مكمل ضءبناك)ءانغلا لا. ةة بوب ىلا ارشاأ ام(“ مكرلا

 نعم ك:طاملاةةكبام لشن ومد نع( [مسلا ضعي رمست) لهاخلا هلقاسعا | بقت نم



 هللاد_مءىلعلرخدلا نءبدصامل (لثممعلاونألاق) لو هلع هنا ىل_صدتتا لودر ه-رط

 رهاطنبا

 الملق هى ىرأامىلع *» هنذامادامياءلااذ_هلرئاس

 اليبس*اقالا لرتىلاتدجو « اسنالا ىلا اموودجأ ملاذا

 (موضغبا)
 هيمدملا بناها نع ىل-عو »+ (اهطاسوأ قرطلا نمحو

 هبوطنلا نعئاسألانوصك « ميشا | عاممتنعنص ك عمو

 هسسةاف هل-:اقملكد ريش « عييبشلا عامم هدب :عكلناق

 قدري غىف همون ىضمأ نم ههجو ىلاعت هلا مرك نيم ول اريمأ ىلا (ةيوسنملاتاماكللا نم)

 ىووتنا همول قءدّشو هسنقالعوأ ه.سأرخوأ هلك دجسوأ هانيدعتو ا ءاذا ٌصرفوأ هاَصق

 لاةؤ هنءهللا ىضر نيدياعلا نير نيسان ىلءمامالا (ىلاعتهنلا هجر ىرمهملا نسأل ىقا)

 هللك ًائالف هتيصءناو !ىهأ هلصعتالذ هعطت)ناف كلا نسح أن م عطأ نسداي مامالاهل

 نءلوةنم(ءاعد) اياوصنكماو اناوجه لد ءأفدراد تنكسو هقزر تاك ًاوهتصءناوافزر

 اناودارشتبالو هلاعأ عبق ىلء هللا هفق والنأد ارآن ملاك ملسو هياء هلا ىلصرمشدل اس

 عسوأ كدجرناو ىلع ن+ىبرأ كةرفغمنا (مهللا )ودو ةالصلكربدىفءاعدلا اذه عدملذ

 نكح تءواهال ىنغليت نأ له أ كدر كتجر غلب ناالهأ نك الثام-هللا ىنذنم

 اهتهيحانجدح أ ىفناف هول ةمافماعطااىفبادذلا عقو اذا (ثي دا ىف) نيجارلام-رأ ايش

 هوسغاهوأ_ةماىعمناةغالا لهألاق ءافثلارغؤيو مسلا مّ ةي هناوءاف_درخالا فو

 ىننااهجارخناكو طساو ةء_صقامئاركسك ركذ دئء(سوماسةلا ف ) سوغلا فاقلانلقملاو

 (فينح نبهللاديعإ) ىسهتنا ناهمصاك لا ةدمفاٌآ فا ريشع

 مثلي لاضتاو » حاوروزد-غنم » انحرتساوانسرأدق

 حالصو عونقو ل فافكو فاد 0 جاع ىذ ع رروأ

 95 حامنأ اباوبالا- ه« اممم سانلا انلهحو 5

 امو دام لكن مهنطن "العن ءقجلا قوحأ ب .و:كماييف ةعقَر همس ف دجو (سو.ءلاج تاماسل)

لا لق:ناو ىح نسل او كريغاف هةفاخامو كورلف هن تقددتامو كلو ف هناك أ
 اليلار ادى

 ليلقل ارثكيريب د ةلايورودالا كر دترب هلابو :لتارتست ةعانتلاو ايثدلا ىف قي ناو تدم يسملاو
 لضفا هيلعو انيين ىلع(يسملا مالك ن دل ىلاعت هللا ىلءلكوثلا نه عفن مث مدانبالر ألو

 ق[ ولالا ةمدظاب سانا | قحأ (لافو) امتملزنامالا«اسعسلا ىلا دعصيالمال_سلاو ةالصاا

 (انيسنبا) ماعلا عضاوتلابسانلا

 لع لذةملكحااضغب « هناسحاىفناث نامزلا رمز

 لدرالا س>الإ ةصبقلا شع « طقاس لذر لك ق-ثعرهارتو

 (ىرعملا)

 لزغم دج ريغ غلبلا مق * ةستركل هل اننيلطنال

 كي س5252595ئ5232222 0002-0-00 0 ات 0-3-7989

 نود
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 هجر ىضترماواضرلاوبًأو هو هنعىلاعت هللا ىذر قداصاار عج مامالا نب قدم | نبا نسما
 ظ ىرمملاءالعلا ىلا ىلا هللا

 نانو ةسح نيس دسعب « ىئاوغلالاصو نس مريس.
 ىناغلالا اوسزءتاقاارزاو « ىاصتلا بالط نع سفنلا ندد

 ثامع الاسا- م اة عضو ارش. هلذي تاما خحرشنا

 عملا حارطا قركذلا نعماو 5 انخغا» ءامح نم فكسللا ضفناف
 نابرغلا بعام لأنري--ث د لعج او نيسبلاة-ءاسإن مو

 تاو ءاابانتكححاا نط نوكأ فروسعل ب 5 رالاس دالاق

 تا ديطالا طم دقو داهسد # اعسسإو اسرالامجرتأ

 ىناوغلا فو أ هذرع ركحنأ « « بيشب كدضراع باقل فلغ

 ناحرسلان م اه-لاراهنكل_ختع ةرسفان 20

 فادملا ندم لوو ندملا ضمقغيلا يئاغلادرو
 ناعطا امون و ىدذلا موب رك دلال ءارغمم ٌر تكطاوخاو

 ىلاعلا كفو ىناعلالاونو * ىلاعملاباستك اود_لا همه

 ناك اا قراطت اريسض لو هالو افردط نامزلارب هال

 (ىل و رطاد مسا#)هئاع 2 ضعي ىف هللا هجر ىدح ا يعمجلاهدروأ ا دح" هل ؛وطةدءصقهذهو

 3 ةرمارتكأ :وملا لءاقرمشلا مداغر سلا تاك اكن م ما د ناري مداخل ىفةدو.ل|تافصاّنم
 فازتالا يدع فارطالاميفع ةراثالا كارد ةرادعلاول- ناسحالار وكس ناسللا توهك

 ههحو هللا مركني:موملاريمأ دق دعب هنعهللا ىذرةيو اهم ىلع تاخدلاف (ةرعض نر ارم نع)
 دنعتهللاو ثاك هنافديالذا ام تاقف هفصت نا ديال لاف ىنْدعا تاق ني:ءوااريمأ فصيل لاذ

 هيج اونءةهكللا قطنتو همن او-ن هلعلار ةسالدع مكحو الصف لو ىوقل اذدش ىدملا

 نادل : رك هناا ليوط ةربعلاب نع هتشحوو ل 7 انسنأبو اهترهزوادلا نمش حودسب
 ءانوعدا ذات ًانوةائا ًاساذا انيمدكاناناك انسة تاكو تدخامماعطلا نمو نام سابللا

 نيك أس ١اترقو نيداالهأ 1 ماكو هلق .ههءاكنداكنالاثمديرقوانل هبي رقت عمدقلاون غي

 ىب دقو هفقاوم ضعى هتيآر دقاد مشان هلدع نم ففءعذا | سأم االول طاف ”ىوقلا عمطيال

 اندالوةيونيزااع أكن ىكمد و معأ سلال اعلا م ؛هتبا ىلءاشبافهمويغ تباغودلو دس آلا

 ريق ارمهذامفةعسرالاب الث كد تاههتامهتقةوشنت آنلاعأ تضرعت ا ىري غىّرغ

 لاقوةيواهم كبف قدر طلاةش-وورقل ادعي ودازلا هلو نمد 11 ارقح ثنعوري سكر طو

 هه رح قاهدلو عبذن منزح تاةفرارمذا كن فدك : كا ذك ناو تاك بلا اياهقنامحر
 ريمألا :اضذق (نيقيلا فثك باك ن ءلوشام) ع متنا امتزج نكسدالو اهتريسعأقرئالذ

 نمت ىأر او هءلعمتلا ىل_دهتلا لودر ثا لاقام.مثءهقلا ىذر سامعنب نعني هوما
 هدي فا هل هدهقران ن مدرج ىلا كى ا دم_هبلاقرو ه-رطو هدب مه عزف ل-ترديىف بهذ
 ًايثدخ اللا ة فد عفتناو كةاخذت ملسو هءلعهننا ىلص هللا لوس .ر به ذامد سعد لجرال لذ
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 هيلع هلل | ىلص هنء ثي دس ىفهارث باط ىدج طن مهعماحاضبأ (لاقو) نامزلارداون باف
 نمو :ثمرسولاردصاارحو بهذي ورهدلا موصل دهب رهش لكن ممانأ ةثالثموص لاق هنا -
 هياهقوصلل هاك !ابرعل اهركستف معللاب وصلت ءارجسةمي ود هو ءارلاوءاذ اوواولا كب رتب ةرحولا
 لدلان مسي داموق مدي رعاشلا لاق ىو |ةملع اهسسدو

 رسواس+ موفاضأ اورقف * اولرن موب فامضأ بر
 رثفطا 2 مدنم اغيل 5 علك انا ىف مهوةسو

 هيفوادةعماهئبانوكو ضوه ام ىتلاةقاذاا طا ارخخاو خسولا ه_ءلعمارئاموه علك ءانالا أ

 ذخوي نأ ب <هللانا لو ه.لعهتنا ىله ىنا! نء(ثي دا ىف) ةرأاا هنم تب رمثامركفلاو مد

 ىلعاو دد نيل. ئارسا ىنيكاونوك.:الو هللا ص>راولي قاف هممازعيذ وي نا بح كمصخرب

 نافئيولا قاطل جلا ح رقال ا مثرالا مهدالا ليمن ارغخ (ثي دخلا ىف) مهياعتلادد ثفمهسفنا

 ردقبض اهتم فىذلا حرقالاو دوسالا م_هدالا ة.شثلا هذه ىلعتممكف مهد نكي

 نأدعب رثكو | لو سرا !مماوق ضا لدجمفلا او ضا. اءلعلا هتفشو هفناىفاممئرالا ومهردلا

 ريصأنع) ىبتنال_مجملامدعءاطلا مضي قلطلاز نيتبكرلازواالو غاسرالازوامعال

 ذاوفددسو ىلدهامهللا لآ ملسو هملع هللا ىلصهلنا لوسر ىلل اف لأق هنعهتلا ىذر (نينمؤملا

 ضء:لاق) ى منا صرغااو ف ةماقتسالا ىلع هياهذمهساادادسدادسلانو لَنا دهىدسهلا

 اهدضقو «ئاعا ىادلا ةظ-المءاعدلا ىف يعش هنا ىلعةرهاظ ةلالد ثردلا اذهىف (مالعالا

 نءدو) هبونذربك أن مب ورعبءرملا له هنعهتنا ىضر (نيممْولاريمأ مالك م)متال اهجول ا ىلع

 هريظن نكت ته نع نغةساو هريسا نكت تشن هىلا خحاه_هجو ىلاعت هلنامرك (همالك

 هللا ىذر قداصلانعلوةنمعاجوالاو مهملا مالا (ًرقيامم) هريمأ نكست تش نم ىلع عنأو

 لديعض عجوالهنأرقناو ىعاوبرغفةهظع كلو اهل ت'أموللا تايم ثالث لو: هذع

 ةلوديمةص خر مويلاةب وتلا اسلا نم( رباكالا ضءبلاث) عجولا عضو« ىلع هنءارق لاح

 (هنعهللا عذر نسا ارعشنم) ةلويةمريغةملاغادغو

 قداصلاب بذاكملا نعنغت 5 قلاكلاب قوا_2انعنسغا

 قرادنم هللاريسع ساق « هلضذ نم نجرلا َقْز رثساو

 ثودب رب تن د نم ىئةلاو كباقىنطعأ مهاوقمولاثما ىرع ى رع وهو (ب رعلامالك نءف)

 نسحأ ىفالاكب ى_ملاءادأ ةغالبلا( زاكلا ضعي لاق )"اللا ةرثكبالة دولا بس<رامتعالا
 هريغن ٠ حقو هناصس هنا نم ركملا نس فيك (هللاهجرد تلا لح رلأس) ظفالا نمةروص

 1 فاربطاا نالفىفد نان كداو لوة:امىردأاللاقذ

 اكاوسئيلاطتالسفنف « اكاوهىلعتايسدق كسدف

 ا رجىلك.> قيل ناو « ىلكب لب ئذعمال كحأ

 اكاذكن منسف ل ءذتو *« ىدنعلعملا لاوس نممبعي و

 تنكناكةمحأ كح ولاقذ ىلا اريظل أره شن ىدمجتو هللا باك هدد 1نءكاأسأل حرلاهللاعف

 نبد_نيدجأ نب ىلءنيد#تميهارباونأءايقناا اج (فب سدلا هتك ) ىهتنا لقعت
 . دولا... ةاراقام نط لح +. ب نانا ن1 هناااةتل133[ط تظل

 نسا



 ُُط رمش انم-ماف ةومدعد وادب د ىور دقو (لاق) طرشااباو أوقد مم-مالةاذصلا ادءبالالس

 مهضعيل

 ىلاميكصاو ىلءذاجىلام « ىلا وأ اوريٌعواورعمه نمأي

 ىلاءىلاخو ىذةنادقرم »لاق * مكفت دم ىلع كلامو اودوع

 ىرش لا هللاراهل

 "ىوسلاطارمدلابزو ماا دب « لكو فالللاو كثاا ردك

 5 'ىلعو دجال ىح م # هاوسهلاالب ىاصمعاف

 "ىبنلا ل ؟ بي ىدشافرك 5 فهكب اعجب + باكزاف

 لاقام مذ مث

 ىردأ الو ىدأ ع نمر زانت ه ىرغ ىلع ناكستالإ ىئ_عا
 ىرذعاك داعملل ب هأتأ لو 5 ةعنيسج تزواجدق تأ د اذا

 نس>قدرطررامالا بام ىفهارث باط ىءوطأ | نسل ا نب دشر ةهح ولأ (ةفئاطلا حم ىور)

 لفىلهفلجر لخ دف دحمملا ىف اس ااجتاك ملسو هءلع هللا ىلص" ىنلاناهنع هللا ىذر رقامأان 6

 توها هنالصهذهو اذهتام نما بارغا ارقنكرش: لو هيلعهللا ىلصلاةف هدوحعالو هعوكر م

 توذنءةق.ةللا باص ا دنعدشأت ةولاتوذنا(ةءذو هاارباك أ !ضءبمالكنم) يدري ىلع

 (قافدلا ىلعوبأ لاق )و 1 نعءعاطقنا تقولا تونوقالان ءعاطقناحورلاتوذنالحورلا

 هلكهنر د بهذهبلدي عضاو ناف هليردانل بهذ ىغا عضاو نءر 0 1| نءلئسدقو

 مرسلا
 الهأ ءاذل ةريصتنأ « نكماوالهأ لادولل نك

 ِالَدَع لا «2ىئتادبغ * ام «تنكدقو ىا.سحأ تاأ

 د.اارخافلا او بقانملاىذ هرهاطأ !لء اطادمسأ ا!بطخ نم هللا هجر ىدج (هلةأ ام هعماج لأق)

 نيدجأ نيد تارابزلا باك مقاثااع؟ هذان موتور هللا ح ور سواط نب ىلءنيدلا اندر

 باص أثر أرىفاه_:ءىلاعتهللا ىذر قداصال لاق ىلا. ما اةزجانأ نا هلل اهجر ىمةااذواد

 امأم_:كلذف ىرتل هذ هباو ثةسل ءاضرأو هسنع هللا ىذر ني#_سحلاربق نوط نمتوذخأب
 ىلص ,ىبنلاريق كل ذكو لا. .هأةهررأ س أر ىلعربتلا نيبو هنباسع ىثة لاقت ءانفشلا ن هنولوب

 مد و مقسلكنمهافسش يئن ذفندمم دع و نسالك 18 1 و داو وهيلعهقلا

 0 اريقنيطب ىوا دو ا ا هءهةعىلا- ءتدقا ىذر قداصلا

 هللاىذ رئيسا نا َى ورام(ر وكذملا باكل !فو) ماس ا١١هل-ءن رك تالا نم

 قدصت ةو مهر دف أ نية سري رخافلاو ىوذنن لهأ نموربق اهينَتلا جاوألا ىرتشا هتءىلاعت

 مرح (هنعهللا ىذر قداصلالافو) مانا هنالث هراز نم اوةيضي و هربق ىلا او دربنا طرم و مويلع

 نع مهري ىلع مارح هما هل اوهوهداول لال-وهف لادم عب را ىفلابماةعير هارت ا ىذل نيسحلا

 تراصامن!!مناهقلا هجرر سواط نيدلااضر دم. | ل.اطساد.سلا 0 1 ربأ اهيف و مهلا



 (همالكن وكلا ريغ نم هنوريصلريغل كدس امش ا ىلع ل لدا (ءاكك كا ضءعنلاه) قررت

 ه(ةعىلاعت هللا ىضر(مظاكلا لاك ف والا عميغلا ة-ثدعن هريس ندالا عمر هريقفلا ةسشدع

 ةفالللارادىفانمااومز مادسأ يانالثاىل نعذاةث الثكل نعذاةدحاو ىلن مذا نيطقي نبال

 ادب ع نفق كال اظبالو ا دبأ فيسيسلاد - كءهدالن اكل نوخا ام تاقالا

 امولاةتاملاةننالف كح لاح فدك (اهكح لراس 9 ادبأ كسر قفلا لم ديالو

 لئاقن مزءهلوذ ىل و هن الا هذهأرقياصطت ىاطسبلا ديزي ونأ ( عمم) هنامح -لاف هلو بحس

 فمك سن عانز «لاماو ك٠ .ةةنحلا مهلنأب مهلاومأو مهسفنأ نينمز وما نم ىرتشا هللا نا

 (ناك) ةنحلان هربك أ !هاضرورانلا ع نمد_أهللا بضغنا(٠ كلا ضء؛لاقو) سفن هلنوكي

 لوي( قاملارمش ناكل اهل قدأ )تم, ناو ىل قت "0 تمشين اايندب عنصأ امل اوةءرباكألا ض»د
 ندرذعأ | و و هداسأ اهم هواتنبت ىلع ع !الاقز هه اانأو بدمهالا توما هركال

 قار ا ةركأمب رثأ (ةاكسملا ضعن مالكن م ه) هباعب ذغين اقزرلا ىف هللا يطمن سي
 هناصسدتنا نمىستسالىفا (دامعلا ضعي لاق) مول .:ملاذاقاحلا ن:نوكيامب رقأ 00
 ضعنرلا عطي لجرلان ا (ماكحلا ضعبلاق) "ىلع .ةمودو هنءالوغثءىنارب ,نا ىلاعتو

 اننامز لدا لأ سنن ف لاو ىلاهتو هناححس هق ىلا عطقن | ند ف. 1ك ةهثأ هماعى :رفاشلا دل

 اعاعدمت 00 كهلا ضءبلاقو)انلئل دايز الو نوباثي مهالفاهركا  وطعي مهوافاحلا

 قطيرلف هاجد ارأ اوبط+غن ماهم 6-3 زل ولن تناقال ف دهزدافمم لم#'ملام لعت

 لئاسو# س ءارهتالث لأ اسااام او ىلاعت هل اوقف نب رمسفلا ضعبلاف)ا-مياعدازو اهع«ضوف

 نء«باءلاءنا للا: ىلعدا كلا .ذلا ضءبل (ةرمصيلاةالو ضءيلاق) لعلا لئاسوهاغاو ماعطلا

 ق- (لاقو) ىهنمدنعر طظاافانتالاردةفرءت نأ تدر اذا(: مكلا ضءلاف) كماعو عدي
 مالكلاو ءا..لاركحأو هياعدلاءا. .ثأهنالث وسل ينعم نأ لضافلا لقاعلا لج رااىلء
 لولا ذافودو» نمت. ,تصنال اقف سانلا يدصنال) )م هدأ , ميهاربال لءق) معاطملا ىف

 هةيعص ىف سد نع تاغ شاف ىف ىل هود نم تءد ناو ىلعريك-:قوذوه نم تءدت نإو

 لوداو ودلال نمادعدايدرذا ةادح ردح اوان ةشحو هيرسنالاىالو عاطقنا لو ىفالو لالم

 هبلعىلهتناةالاةمأهرتو ةجرلا "ينمو هيلعمقلا لهدم كبي كلأسادسأا اوةكه لنك

 ريدقئ لك ىلعكناالجاءاصالو امواج رخشو اب رقاجر ف ىرهأن « كل هيقتاو مهيلعو و
 ا مه) رمد بأق ىلع :رطخالو تعم«ثذاالو تار نيعالام ةئإلا فنا (ثيدخلا فو)

 ىتم (نايهرلا ضعي لثس) د.ءولانمأن ادمعلاانتاديد_سا سدانملددعلا سدا ( رباك الا
 ةرخاشلا سبالملا سان اد _.ءلا سدااند.ءكلذف ىلاهتو هن اكهتنا ىدعتال موب لاسقف كدمع
 قيرطا!فرعنإ د.علاانا ق.ةرلاسلناد.علا سل ةرخ الا باذعنمأ نا ذءعلا اا
 ىتسقطننالواماقمزعأ تنكتدع_ااذاف دع2:ىبسدعقنال (ءاكملا ضعب مالكرم)
 (هللا هر ىد طخ نم ةعماج لاق ) امالك ىلءالاتنك تقط:ةسااذافقطنتست

 ىاهلااموكنءىلنغأام « نارسذقىرعابهذتك

 ىناثر عىرعاندعبله .٠ ىقةحالصن الا نكلنا

 مضعبل



  9م١

 أ ناميانايديط ناداومكملااذ_هنم داود_قو تاضينااةلدآس اند نعهرخآس+خوأإ/
 هفصنو تاساملاءاضعالا سبأ ىلءالاهفصنفريك الاامأ رغصأرخاالاو ريك ام هدحأ ||

 دل _تادلا ةرمصنلا لكش عم هلكش .تابهلا سانجاوةسئرلا ءاضءالاو ىوقلا ددعب لسالا
 نمد.+لاناردللامددعيهاطسو نازنملاو ب رّعلانبب طسوةمهسف ناطرسلاو نانواستم

 رغصالادلولاامأو تاعارغتنتالا ف اهتاعام بح ىتاارومالا ددعب هارخآو تامالعلا
 ددع-بوسرلا عاونأ هب رخا لع دز ناف تاجازملا نمل د ةءملاريغدد_هرهسأ ىلع دئازف
 ضنا اريداةم طياسب ل داع هر [مطسإ هدد أ ىلع تدرناو تاةذخأوتايطرملا نملك

 دارملاو ىمعملا ةعئص ه فو لبدعف هئابيبطزغل (هماتازعي ران)زغللا ع. تايئانثلا تانك سو
 ىبهتنا ٠١٠١١ ىسعأ راثلا نب هتايريطزسغل اناوق نم ليد عظفا طقسن اذاهنا
 ىّمنا نون هنالاةيتانىذربىتل_جرلا ل_ةءلمك«ال (ىهاالانوطالذا مالكنم)

 (موضعبأ)
 ىلةمنءمونلا ت.ةودعا دوت حورلا تاذيول + ىلج اند منكينا * ىلس انو ىلذانمآ
 ىلءالو ىلع ىل_ءال « ىلك:منجرلا ىلعف * لدالاة يم نمافئاخ «افرتعمريصةتلاءتنك

 اًضيأممضعيل '
 اهحالع سيطلاا.عأ ىعدلا ناكم# ةرمس-بئارتلاو قارتاا نيو
 اهحاترد_سدادزاوىف وغشتأ «*« اهءوسمّياريسدقاهتلقاذا

 َىَد ر(نيئمؤملاريمالاق) ىنمنا مغص باب هءلع :و ىلغملا نايل اودو مهظعلا بايلا باككحانرلا

 (ءاكللا ضءب لاه )لءاع لع نم عامل !"هلٌ نمن ورأس للعلا باطق سانا دهزامنا هئئءدهللا

 تئاو تشدقءامك1ا ضعمأ (ليق)م_ممع هللا, يح ا نك هللا نءىقاذلا, بدا نم سدأ

 هللا ذر (نينمؤملاربمأ لآس) ىهتناةطمثامل !ىلا اتكتال ىلكشا !نا لاش بضاغال ل: باش
 د.-وتلا شادارب لاذ ةمالاهذه بنده ىلع مست له نيئمؤلارعمأ انلاَقف هءادضأ ضعبهسنع

 لاعالا تاعدقو ةدداو نع نديتال (هججو هللا مرك لاقوإ الحأ مالا هارئالو الهأ

 ندلاح ىذااو» هلومأ مازحاعلا 4 كرد أ ىذاابدساانا (هنعهّتلا ىذرلافو) ةدقاقأا

 قدترغسص د ةؤهنرغسد ا ذاو هللا قس توظع دقتبنذلا تمظعءاذا(لاقو)ةءلطو مزاخلا

 ىخذيلافو) هللا د دع مظعالا هنرغ-دطب'ذ نمامو هللا د:ءرغصال ا هّدوظع بنذ نمامو هللا

 (ه#فعءهتلا ىذر لاف وراذكم هم وثب لاقو بوث هترسل ةئحاق ىلع مهو هت دج وول (هنعدّلا
 هلعهتلا لد هللا لوسرلاق( ههجو هللا مركلاقو ) هملا جاد دعام عابهملا جاتحالام ىرتشا نه
 كاذنا منواعتال منْ ةبقنيث الثوىد- ا قاشهتانا نواعتالامقلذعو ىلا هتهلوقىف لو
 دتورمشلا ة.تورشلادتو لالا ب (ميكدلا سيلاولات) نولعنالامقاذوىلاعتهلوق
 ىأ(هل لسقو) الءاقالءلقت ومأاذوهلاّةذ كلاحام هتتوخش مانأ ىف (لئسو ) ب قيعلا

 اذا(لاكو)ل_ذذأو وهن و وشو هيضغكاءن ملا سرفا ا كلم مأ نانوملا لم لضفأ كولملا
 كسف:قطعا(لاق و)هتلتقاها بلاطاا تكردأ اذاو ._ة-رحاممبراها اذدلا تكردأ
 مالا ّمغتنااوغو تقزرام عن: نااندلا رورسس (لاقو) اوة-اهطعت لنا كل_:هنع قحلاناف
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 ةبجوملاةثسلاهناوخ اددع قريه ة فوراس |ةشرف لي دقو ةلاوحانب نم مصتخش»امنالا

 ءاومالا ىف ماداخ اردان فورا ىف دعددقو املا“ ءامسالا فدودءمفرح اهتمو باحالا

 لازام ضةدف ىرحملاو ضفانابو ىرعخفلانءوهذ اجرت فوراللانعو اجردم
 ةيفرطانراصّتمو الوخدماهنمةعبسلاماداممضيو الومعمةراخلا فورحلانمةعرالا |
 نبك ذملا نس دلمق تاغلايملا# ةدافال تاملكلا ضعس لد دقفامور ع ةمعسالا ن هو امودوم

 اذهفورحتافصءذهذ نوكيا. أن وكسلا مزلمف تونس ل دب دقو تاثنوملا هلد

 نراقاع حضوتل ا ىفديزاسو افاواربر قتلا متررقو ايفاش الصف: كلا اصقدق مس الا

 ضعب هروهظ لاك ع موهو هناوخا نيد نم ةمفرظلاب ص> فره فرط هنالوقأف عب رصخلا

 كفوتيح تاعئامددع قا لادفنالا تام ومهعبار نمتصق:ناكنامث ةيالددسق ىلا

 هيدر ةرومدملارشعلا نمتعن لك فد ورام هلوأ سس ىلا تفضأ ناو ادنلا ف رح
 عضاوملاددعقبةيوحنلاةدابزلا فورس هعبار نمت مة: ناو 08 .الانةيريخلا ”هل-هدلل طاار

 اولا دع قاناكت او اددعهيفرط نمتطةسأ ناو لوما نع انف لمأغل! قلعت ىلا
 عناومددع هثاان س#+ نمتمة:ناو لو.ةءةءترواظفلرخ آملا ىلع انهيفرب_فلا دوءىلا

 ددع لص[ هءدار ىلعهءنانثتدز ناو لاخلا. نءزيمعلا اميز قاارومالا ددءّب فرصلا

 ةراكا فوزط!نمههدار تصقن:ثاو لادؤالا ٠ نع لءافااراتةسا مف بجي ىلا عضاوملا

 «لماعلاءاعنالا ددع ت اطّةسآ ناو نادسأ | فظع ع نعلديلاا.ميقرتشب ىلا رونالد الغ 5 و

 لك ىفرعاشلا م 2انعةجملا ةقصااا مسزاتقتىتلا ءايشالا ددعءقيهرخا ن نءلدفلاب ةهمشملا

 كو ستيم اناكنأ ئار غلا نمفوردلا ىمانمللا مسالا دهب صةخ ا امو نامزو نيح

 ىف ابئادعل !بعأ ع نمادهود_>- او فرح ىقنيؤرح

 ب جاقل0© (ررا نجلا 0
 ا 27 رول ان ول ا ف

 وراك رك رك رك رك« زكر« زكر كراك« كفك« كاك« كاك

 ماظعلا ناو خالاو مار اركساا باحص الاه ا 1 اهبمانالا لقأ لود

 دوهدمم سانقلا "سلف ا باطملا"ى طارش ترمشملا" ىءوئمااج اسمح ىلنا

 قافثنالا ىلا جامعال مداخو قافنلاف ةرصال إم ماعلاو صال نيب لوبقم مانالا نيب

 اريكشم سدل دولل!نمهسابا ميظعتلاو عضاوتلا عقوالو ميلعتلا ىلع ةرتبأ باطيال لعمو

 هويدا نايدالاو لاملا عمجب ف لوقا !لوبم نامزالا ىلاو ىلع بامشلان سىف فاي دو.>الو

 هلوأ همهم نمرثك أهطوقنمو هلوأ فدندرخآ تارمثءااوداح .-ال1قانث تالا ”ىدحاو

 داو فرحتي نيفرح اهتم تبصةناف فورلا ىنانخ ميم ةمرهلاىف هرخآو معلم

 لكش قب هلوأطة سنا ب « رغاضأ اذهو هيتيشاحع ومشىواساجمضعيددعر بءعاذهو

 يسب الثمالا تامالعددع ناسنالا ماظعددغىوا همنا "عملو أ ىدغتةدانزبوناسعللا

 كر هينامءرثك أن م هرهظيانومد“ التمالاتوكو هنانالاهعبار فعذض ند معي هم ة.عوالا

 تايرورضلا تسلا ن نعش عبار تالف اودع قيمنلا "نمت سقت اذ تادربملا ىذا



 ريسيىلاريشتو بايعلارصلا اذه ىف صوغلا نع مهمنغتو . بامترالا ةواثغ مهراصن نعل تو

 هدسألو 10000 هناعنو ه_ضرأقف هنانثي لج هللا عئانص عّتادب نم

 نودهاشملا هّقّدحام قط رارسالا ضءنع راتسالا نشكىلاىدهتوهماءبابلالا بايرأ
 نيبقمسطتلاو ىرفوتلا ىلا ئمونو ناسقتال ىوذ نم نوةةلا هد_هاشو نامعلال_هأ نم
 كلذريغ ىلا ةيوقلا ةحي رصالوقنلاهبلع تةباطتو هيلسلا ةيصعلا لوقعلا هناا دا

 دعيدر اوالا اهراهنأ نمفذشتر لدئارذ 5و دحاو د عيد اوال ااهرارسأ ىلععلطبال دئاوق نم

 ىنمنادراو

 ىلعاعلانيدلا"اهببر تشملا د غلا هب رةجرولاريةفا!لوةمف ةالدااودجلا دعبامأ)

 م ا|نءىنريخأ اماوءاوارو مث ه.ؤ ضاخو امان و دكلا ةعلاطم ىف فرمد نما 0

 0 فورعءمو روهيم ناثلا نيبو هو فورا رخآ هثلان تارشعلا ىنالث داس الا

 اردانكإ_سو تارهذملاراعضءىفاءاات ىرحف ءانعسالا ةماع ىل تامر فرح هنو ا

 ةمدو اموزلحلاعافترانمنوكب اموةكمرامضالاريعذىف ماداخ_تارواظملا كلام
 ىطرغغاامرو الوزعملدعلا ةيئرنعو الوءعما اد لازبالو موسم مزطاو بصتاا
 لودعك هلومعمو الطاعل معلا نعامضعب فو الماعز ام> الا ضءيفريصيف فورا كد

 الع عدابوهفرحاهنمو ١ اردانرئامذلا فلعامجرو ارهاظالا نوكأل تساا هتاوخا

 نكلو ثالثلا تاماكلا نمئشلوأ ىف عقبالو ةمسف بصناا الع سماخو ةثالث ف عف رلا
 هراد_ةءوءل# عفةراو ءاه«الا نمراص لاعفالا زواجنا ثانالا هبفدتامرخا ا عم

 ءامسالاددع نمهتطةس أ ناوهران [بصنلاو عفرلاب تفل تخاو فورإلا ىلا داعءامسالاطلاخناو
 ةمزاللا ءامسالاددعنمهةدقنناو بارعالا نهل اسوا ىتلا لهب اد دعب عفرلا ةمزاللا

 تقع بانم>الاةياعلجما با ارعا نءاهأ وا لهباددعوب تاب“ :ااددع. نهوبصنلا

 عون ةمعوبتا ان ءوذامددعىواس ىرخأ بصنت الوةرات بنل : ىلا ءاعءالاددع هلا

 ىؤاس هلومعمىلعد وهدا ف هماعلءافلا م ءادقعإامددعدملع تدزناو ى رح أ ةيعياتلابو

 درمسعأ | هتاوا طعمىف مظل اعرف رحاهمو ا ءلغاقا اري 0 .بوملا عضاوملاددع

 تكلا ىدحادعي سها هناوخا كلف حر د دقو نامحالا ضد ف ةحاصقااب فمدنق

 ْن لكى لة ن وكيد َقَد ءاوسالا ى رك رحناف ورحا مو تاسللا لهأ دنع هيلا بداعق

 وهئان وصخم مادأمو راوطالا عج فيل ماعب ودل وذاع :وف ص مادا الم ثالثا ىلللا
 لخادردلا ىف اودو راعاا كلذ ن ءهظفك ل ءافاهمءو راسكتالا همااى رمسالتا هذع قرم

 قنوكي فورحلا ىر#ىرحناو تاكرتلا نعاسها عئامءا -فا1لاعفأ قو تاكمساا ددعيف
 ىقلم_عيفىلا كلا هلصتيدقو باسننالل اضع رخاوأى فو ٍتاسغلل تاملكلا ضع لئاوأ
 ءىل_اسفلخددق هنكل لاوالااذهىبعءاضيأ هواقملعو لاعفالا نءةراننلاب ءانعنالا
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 0 د رع 2 يح دحلا
 0 1 رار 20 000
 مص 2
 راسم ةيتوكلملاراث الاةدها شمل ة آه ناكمال ا لاع ةةصص ل_عج ىذلا هقدملا

 سوفنلالذفأو ةيربلاعو لك أىلءةالصلاو ةتوهالااراونالا ةعلاط ةاكسم ناسنالا

 ةيئاصسلا ضو.فا!ق.حرع..نمو ةئاررلابهاو !ارئاوم مساف د مساقلا لأ ةيسدقلا
 نيدلاناوخااءاذهن(دعب وز ةءلحلا او ةمضشا هتامار كي نيم ركملا ةيلعلا هناماقانيئر اولاد و

 رهدإافرا اوصتلهذو هيرو هفيلأت عنملا ن ءنامزلاثداو 20000 نقلا نالخو

 نم هناحسس هللا مهل امراهظادفاو حرم نم هرب رقتوهةمصرت نعفرصلا ن ع« ناواللا

 قل لهأ ليقو نيدحوملاماماو نيدباعلا دس مالكم متهلماكلا ةقصتلازونك ا
 بلاط ىلأ نب ىلع نبني سل | نب ىلعدمجت نأ نيدياعلا ني ءز انماماوانالو- نيقللاو

 مها قيليالىالسناف « مهبانجوخنجرلانممالس
 نعرا:ءالاراّسا هب تءفرو ةعاضبلا"هلقعم ءاهز راكان انادخ نع باصتالا باهت هيت فدك

 نمح ويد اهتاراءءرشاود -ن ء حوايامىلا ارم - ار ةعاطتسالاود 5 اهزومرااذخ

 ةَقيرطااهذه لدأ لادم ندعمو 8 ءلا وةقيقحلا مالعا مالك ع سنم رهام اهتاراثا رهاوز

 هيلادةمجرلامم ةدهاشملا باصصأ تايام.ىلعأو ةدهاجملا بارأ تارا ىصق اوهام لب ناتبالاو
 ماتا ىلع يعي نأ هناصسسءتنالأساو دراو دعب دراوالا هيلع علطيإلو داود ءيدساوالا

 نالبق هدغل همويفف دورت نم اء ناو هوجولا نأ ىلع هلاكال ىةفونناو هوحرأام

 كاردا ىلعروصةملاناوخالااهيأ (اولعا) ليكولا متو ىبس>وهو هدين حالا حب رع

 ردصت صشو و هناصس متنا ترضس | ىلا مهدج فراعملا صاسسقا ىف فورصملا مهدكق ئاقحلا

 ني بدعملا دمفت قئاقللا نمةذبن ىلءانم لك ىوطم قنادنللا نم ةدعب حرشلا اذد

 هريسصتريغ اهرامثءانسجا ىف نيبغارلا ىدبأ لعجت و هريسمبلا لاك ”هلءاكلا ةةيصعلار اوزال

 ليو



 ق.ةوتلا ىلو هقاود- أ اهتمئشىلا ىنةيسر ملء زا لاطراىفةعستهوجو

 لوكشكلا!نم لوالا زيا ىهتنا
 ىناثلا ءز1 اول
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 مراو تنبلاب تةرشذا ضرالاك 0 مهداذعىف هذا مثالا فرش دق

 مدضعب ل ل اورح نءريثااف 3-3 بد3قءادعالا مهكراشيناف

 متنلاوتاشجلاىلا ةادهلا انا « مهو ةاعْلا نفس مهو ةالولا مه

 مدقا١!نمقأيامقئاقسامها هتندكناور وناانتقرشامهسوغ'

 مظل فلدألا ممخو ليلدلانع « مهرونءانغأ مهو ىرعس نمو

 ميشىدورذخ ىذلكت اعخاو «٠ ىضراختلا ل.ل تاء>لئاضف

 ماكلل هللا مالكح نب زباك « هءنوؤصوب مظأ لك اونيزد 6

 م-واجالول_- ىب ٌرمامّر_هو * ممم ىف بدء ىلقباذ

 مظعلا اوناثلا ىذىوسى .رلعو * مدقنمل وهلا ممظعلم_مج وحر

 مقالا ىلا ىداها | اهيدهم تنال « اهرضانو ىمظعلا'هلملا ر-هظماب

 مولع ىف اولاعت دود ىلا « هد -س) وهن ورب معلا ثراوأن

 مثالا ىلع ىف ناربك أس هثلاو * ةيفانربغمكتص ةر_ذفاارث ام

 مل_علاك سانلا نيب ملعلا متريص ا” لودول ا قرطىروال عضو

 مركلاو ناعالاو معلا ماعم 5 تدردناو هللاو ئدملا ل اط ىالؤم

 ميدااتكاسامع الذووطست ه دسا وةوف ل. بئاكن سدساف

 مضي نجرلارمصن نءو ىران ه!!ًءلرضانةىراصنا لق ل دةثالو

 منهو بردعنمةيربلا لك « مهو الع نعريسخ لك كيدسفي ظ
 مقفل كنموضءلك فتناول « مهلثاضفئدك نافنيدحرصقا |

 ١ موهلعو ىلاعلا مهردق لثك « اهلءاهتناال تاو متاع ا

 لعفلاناال- عندا مكب أموال دوهةروس ف ىلاعتهلوقدتع (ىواضتسلا لضافاا لاف

 || ليق تناك ةاروتلانآبدوهةدوسفح رصو كلذ ضمن كلملاة رود قلاقو لدعلا نع قاعم

 ٠ ناك و مسعةروسى ىلا نعت هلوةدنعل اهو كلد ضمق:ني:هواا ةرؤسفلاهذنوعرفقا رغا(

كا ضيقت عسا ةروس ىف لاهو ةعب شب حاص وك. نأ مزاد اللونزلا نا اهيئالودر
 1 ح رصو 

 ْ سدقملا تي مات ادعب ألا ىلا هو مال ءلاوةالدلا هملع .و امان ىلع نامل ناب لئلاةروسف

 ||| ىف ىرطاخج سامو (درفلار هولا, ةموسوملا ئئااسر نم) ىنتنا كلذ ض .هاًانساةروسىف لاقو

 انلثم ضرف: نا ةقباسلا ةت_ىلا هوحولا ىوسأز تنال تلا ءازسالا نم ممسحلا بكر تلاطإا

 هن دءاف نم ةدسجهبقاس فرط نيباق ةعيساند ءاقوعا از أ ةنامئامهتملكراقاسلا ى 2

 ادساوناك اذانيقاسلا نيبامهاضرأ كرمة مثلثملا نما روهن ىذلا نءانكلاوا مفرط كارتشالا

 ناوفل>اذ ده ةدهخ ناكدقو ةعبسياوالا نيف ةثالثني ماقتانءءاؤتاثثا نيسداسلا نسف

 ضرغنناو»و نما حول حالا (دقو) مدهذافءوب نمو وذدشأدادسفلافرثسك ناك

 لدنو ةناكرانوأ | هرئاظت نيب وزامقا!اهطس دوي ةنانقنيب عرطقلانا تدني زن ئءب لصنو ةرئاد

 ا تواسدةفاضيأ ةعستوهو سوقلارتووءازوب أعوذ يقةسم طاع نب رمقالا نيقرطلال

 هذ هف لوصالا نمو سو زخا ف هترحسض ذ فاما عسانتسواناو !هسؤتق ةماعقلا :دعام
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 مدعتم ل_؛هتاو هانناىلا * ام ل املاومانمةأملا نا
 مدصلانمبرلق انان [لكف « رة>ىلا ىطئرت_هفنذو
 مشملاو لام انالرغقلا قالو « ا:ءمجحرشلاواةلمثإتوملاو
 ممهلاىذلا ل دلا نم ىلعأس فنااف» ادت سفنل از ءففعتلاب نص

 مالان ءالوذ-ثم كسا ب تيعت #© نكو مانالا ب هع ن نءكنومءضضغاو

 مدولان ء لاخ موسع 2 5 هلهدو ه قو دست كدنعناف

 مرضا فبءطا اح ودون كو ه يلَمل ناسحاب ء ىبسملا زاح
 معقلا ى طا ن_هءام بلاطكن كي 9 اه ج وعكذريغ الخف 8

 ل11 ناكحال ا. الاهل ه موقيدصل تاناكح اذ همم دقو

 مقتالفلذ ةسعساو ضرالاو ٠ اهيماضت ضرأىف ةماقالا نا
 فلا مظعأ نمد هلق اهلا 5 انهاءاةبالرادن لاهتصالو

 مهوأاو نالالا ىوذإ اهّرمو « امي نيدلاهاعلا مت وال راد

 ظلا ىف تء>اناموةاتلاوجرأ هلع ىف تصاخ امو صالملا نبأ
 مدقلاةلز نم هيصالطاوبرأ « هعن شرعلاوذاعناشىل نكل
 مهاكح قاللاريوءازااموب 9 قعفشملاىداهلا ىطجملا دعت

 ماكلا نم ى_عماسهلام ف رحاك » ماكس انلا ناكلءادهالول
 مدعن ءدوجوملالا#لا دج ورب ه الع هل_هح ىلاعملاوذ درب لول

 مالا ىلعال_.هستوارووط ادع نت الب ارتلا قوذدل_>- رأطت لول

 مدق نم هن هيد_خىف برتلا اريأام * هليل اردبلاد_ك-ن-ك ملول

 مهياهرف لالنإ ريسغل دوطسد ناكف.سداكى ت-بءرلات هرمدأ

 لاراب هوعد ىن-> لاخأ » اهبتددخ تالا الضف امك
 اور علا بايو ىنلا دعب « ةبطاق قام اري_تهقلا ةسفيلخ
 مهفال بي رلاف دك ىنولأ_بفو ٠ هامش بيقلا لعو بالا لع
 معلا ىلع ىلدن اهاثال_ًغرح ه٠ اهلئاوغد وس هك ىف ضسلا و

 سر هتوه سوراهل 0 تدوم هفكف تهكر تم ضن

 م و « دقو كلود ع نأ م-4+ ءولأالو

 مهداذناكن هىرولا ف تدع-أ او «* رطناذ سل نمت ثهدأ بقانم

 م-هفلإ اويهلا هببشحدم لكف م الععيدا اد ت تر رواح لذ اذ

 ملكملاو راكفالا ا ه قنو :هسدماوةركفاذهنعلس

 مزهنهريسنغ هارت اررنيشسفو ه ادداو رف ن هاريمخ نريخخسساو
 مهعن نمرا* ل١ باذعن مهلا ه (صتعمو نا نكي نم

 مهد جنيدؤف4 بصنالف 5 ادتقمءا ١ ءنرلا تبي نكي ل نم نم

 مهحدم صوص ادق ىفا لهىف . اذكو ىضلاو نونو هطدالوأ
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 "هلذغلا نا قلئاغلا اودءبولةلالهأ نا ىتحتاسمللا ن .مةهلبوأ تان الا نمءانا تناك
 م-(تالفغىلع صا اولثا قاعي كلذك مه ' امسىلءماوعلا بقاعباكو راقكلا لج نم

 لاكلالهأ ةطز نمنوكن نأ تدر أنا لاح لكى لع "لمعلا باعصأب طالتخالا بنّئجاف

 كيلع خت ةنيالاذهاو بوشم دصقو ةلرلزك ممكن و فرعض مز هزءنيكسماي (ةحشلاس) ىههتنا

 فيا دن ل يل فر كن تنثاو كةعزعتم*كوأو باها كمء عفت ربالو باملا

 مزعلا مهصامل مالت اوةالشلا ل شقا انت ىلعوهيلع ف سويل عفتاام حاتف هريغن مباملاكل

 ىهمتنااضاز نم بزرهلا فدجو و وقولان م سال للا فةناا صلخأو

 عازتلاو لاقلاو ل.ةلاف تنأو كاف: تدربو كارب ا لفاغل !اهيأ (ةحناس)

 عون م ىهتنا ماسقلا موك ءقنيالابعف م الكا طس نع كناسا سدحأف لادؤلاو

 (نا وبدلا بحأ خدم دق

 انيفىدهلا مالعا قم مأا ٠ انسا لآ ان مكحرد هق

 انيددل ىذربالو د .ع لاعأ 5 مكتبحم عسمالا هللا ل-.ةرال

 انيزاوملارسشلا ىف لقثأمكب ٠ مكببونذلءايعا ف مخ أ مكب
 انيمطت ىسعشلانيعل قمطب اذن م «تبرغام دعب مكماءتدر سما

 انفك ءالاو ن-هلاو لوقف ه ةقئاطرامخالا ْك-سءاهوم
 (ةدرب ريلا ةضراعم ىف باَكْلا عماجسلاول)

 مههلاو برعلا لقا فوم مأ 8 مق ك نفس لبان رك
 لقا طخ اراثع ذن كاذمأ 58 اديراد._ءالر و درك ه لاالاو

 مكتحاف هيداصدقو داؤفلاريط ه « اهبدب هتانهك تءضو ةمح مأ

 مالا ىلع ساق هبلقادع فاس تيل مولمل انأ

 مقسنم نويفام لح هلا 5 دحاىلا امون تارنانيسعأ ىذ

 مدنعبان مسي ى-ةجقيقع « هلو نضم ىول ضو ىضغى لق
 ىللأاةثهسنم ىلمأن م ناكو * ىماقب رحلباةمحر ىناةسامو
 مدني . ضورلا ف رهز ىلع 5 * قم مامغلاك ىنممسيف ىب أ 1

 مهلا" هايف بقتذأو © هر_ظنتلالا تعلظام سءوملاو

 متلءربغىلعتو ىلاحفكت 5 » 0 لإ رم تتلو تبكي

 مدقلان مانحأك اوت تومأم كف . ىلع نمكشع ازمه تمالكو

 ماولاضا١تاذيلض دشرلاو »ه ىوهدو. .قىف بلقو قملط عسمد

 ملنالف ىرذ- ءاديراذ- ءاابو ه امج ىلد_َةماا ماوق ماهأ د و

 مكم-او تاشام ل: ةكيداىلق «اذو كيدي ىضنو كيلعىدجو

 م-مناامئاللا مالم كلو نيب اهلك ذدرو ىنج الزعل ا ىلا ىتصأ
 ىرباذدلا نارعنب باقو رم ه هوىفتنأن !لكح ىمىلا

 ىلك عساف بدصم م.مس ماه_سلا ىف ظ 2 عساو ىو داعم عدق

 نا
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 مقدنم ىزىف ماك داش ه 60 ا '؛

 مهدصقريغنمتءقو ناو ىدذع 5 مههسعتاف ىدادح "الكب هلل اق

 عنكن هوزءامفد_هز نكةحا رلاو غلا وزعلا ةثالءادا ارامتاادلا (ءاكلملا ضءبلا# ١

 ص ىاطسلان ا ة_ةرةطابا مص ضهر نع( كح ) ى- مذا جاركما وسلا كرتنمو ىغمدشا

 كيوت ةساخن نا لاقو عيسفن اس ا: بلك قانا ةاعقرت هع هي روت نمو طال بطرتدق باكب

 ةعبرأة نام (دأ تانك )ى همنا ءاملااهر عطدال عنو ه ول ةمتن .كلوءاملااه :روطب ىم

 ندد لك نم فرس لكلب بعل يلع عا مةرذلك لكلو ةئالث ةعيرأو فورالا ةمعابر

 مقرنع ىتكناكل | عيارالو ام ثااثللو ل ىناشاو اس لوالا فردإلف ىدئس
 لوا ةرلددنو اهترسددةنااهذورح صرب و اهيلات فرحدهةنار ةد:لوالاةماكلا

 نال اس فلالا ةءالءفروك ذملا مقرلا#بولطملا اهفرح نمر الصتم اهيلعالادةلك

 ءاذاا ةمالعو هّملكو مم مقرب اهثم لك مل هم فاكلاةءالعو ] واولاةمالعو |
 بتكتو 5 لس 1 اذكه ىلع بت كو 5 داس اذكهدجأ تكن تفرعاك ل

 ةيهملا نيغلا ةلكول منال ]سا م اس اي اذكه مات يتكتو 13 ع لع ام اذكعرفع-

 ةملكلا مقر ىلا ةجاحالاك ةنماثلا ةءاكرل !مقر ىلا حاتعال هنارهظيا ذهن موتاهلكسلا ةعبان
 رخ الااهفرس دع ةملكلا تعاذاو ةملانريغىلوالاوةولممريغ ةئمماثا اذا اهذرح د صقن ا ىلوالا
 رخآفن ال ا طاذعالو ةملكل ار ا ىلع عال_طالا لصحعل ىد#تلا
 ريقىلء(يلارعاضتو) | لساس 3 ل | / 1 اذكع دلاخنب ديز بتكتفرطساا
 ىلا ارعالا لاذ ”اوميانقلاذاملوق وة وهريسق ىلع ىسهمادخ ضعداذاو كيلا دبع ماشنع

 (هيسف فصيل ادمحلا سا ارفوبأ) ىمنا ص .ةلاعدتاق قلدنا ٌكريخالىطنول هناامأ

 با.هذو ه هل .-ىلو+ توهالو * ىدونت نامزلاثادساودوقو

 باو فو. تأواو لْوَق 3 ةسمقإ م قمل ناو روبص

 باذكناذكلإ اوقدصقدصا|امي# لة نامزلا لاو أ ظظذلاو

 بارثو ىدح انابعا قرستُمع 0 ةوايعا اونظنىوقن عتنباغت

 (اهنمم)
 بادعقار ةااالا لس دلو 5 ةلالمالا لرسم عمال خلا اذا

 اهمعب ملفا هب عن ءلأست 0 ع زواهع سقت ارادت امها ولم ضع ب اي

 لانا ىحاص توعد كان ااو برع امنا لوالا نيس عاب :نااولاكدامعلا ن مثالا

 مهعدف6 هدم م4 كليلي ءهزو كلم راق ةرخ الاراد مناولاةؤرا دنيبسعل !نيذه نم م-لهود

 قفرعيال نمبحكأ ة ىنأ ر»هر 5 منان فو ةفرع ءمكتكلواللاةةهركت اما , أر ل ههلاولاة

 ىلع دينرالو مهلا ملا ارزولاو لوا اا ةطاا» نءداهزلا ضءب لكس « ىبهتنا

 م_-هطلاعومقلا ليبسفف دهاحو جير راهنلا موصيو لد ءالا موشي ن ثان دنع لضف أ ةيوتكملا

 ولو بوذااربك أ ائ بو. هلا ا قللان ءىلقلا:هلْفْع (حنا بلا نءمه-عءاط) ىو
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 هتلماعم نءاوزرت_<و سانلا هفرعمل عمالا ىف هيفاطي و لغب ىلع بكري ناد رعأو هسردب |

 ةرجاىطعالغبلا بحاصةل لآن لغبا نعل زئامف رادبانىلا ةياواجمم دلل ىف هءاوفاطف
 ىبمتنا قو-ااءتقولا اذه ىلا حابصا ا نمهمفاك :يئازلاك ىلغب

 (ىدلادوسالاوبأ)

 اركشسمرعا لكي توركنملاو 5 موأاعثي ىدتتملا لاجرلا بهذ

 روعم نءروعم عقد لاضب 3 موضعي رب فلخىف تمقبو

 رعشي ل«-ضرعب ببصأ اذاو 5 هلام ةسدصم لكحا نطذ

 (بذهملا ىذاقلا)
 ن الملودعضاررلاق بت « امناكموخااوت -هاىرتو

 ناطرسسا اوتو امودئادبأ * هبتصام املار نك: لوأ
 (بيشاافلث 5 ادهن

 ىهعتنا امم ًادنمناك امو - بيشملا تقو د:ءتدوُلاوق

 ىهتنأال راشناو ه ال5 ى تريك ال كاست تطيرأن و

 ىستنانا ناحدق تاقامو » بوذااىفافرغت_سمتازالو

 (مهضعبل)
 دوعتس اهنا لءاق كاددح ٠» تفداصو كا طخ اءانم |اماذا

 تغرف#و اهلا تازتعا كنا ىغلب (سانلا نع عطقن و ةدامعلل ىلكلجر ىلا لجر بنك ( ْ
 ىلا .ةو هناصسىلاعت هللا ىلا عطق:مىنا كعغلب قو أن هبلا بتكف ك_ءاهمبساق ةدايعلل
 فون ءقح أو هذىلاعت هللا ىل_ءقاذلناقحد_ءولا (نيفراعلا ضعبلاف) ىهتنا ىئاعم نع
 فاخودعءولا افران رت برعلا تناكدتو اءنمقحأو هذ :قادا ىلع هناضسم هقح د.عولا

 رعاشلال اق د.ءولا

 ىدءو مزحنمر ىداعيا فا «٠ هتدعووأهتدعوأ اذاىتاو

 (ىاهلا نسحلاوبأ)
 ةمللا فضلا لثمضباارفنام © مديمسأر اراا فرع نه نع
 مر عااىلا ةأفىه ةيديشلانا تلعامو د قد < هتسم-ُ تنظ

 ى :ر حالو نيدالو ىاذوالو 5 قلخالو ىزحالو ىز_«باشام

 مههلا ف بيشلاري اريغ سأرلا ف سشلاو 5 هّتغي_صريس غىءأر داقعاا او

 مدعلابتادجولا هيشأامن امس « تاحن نادوملا لصوولامخلا لصو

 مدنلاو ص.غلمااو مثالا ن ا 0 هتذاناال_صول_طفأ فيطلاو

 مدن سوبلا ماود تدراوا-: 5 اهفرصتءارضفر_هدلادم_ئال

 ملتالو دوم الو دق ري غنع 5 همناوهاسؤي ف.طلاكر_هدلاق

 ىوشتناريغ ىنمثناخ « ماعطلانوعثاللا ىهّمتسشت ىتم ظ

 مهدد تاباعز-ءرصقب نا 32 ةمركمءاب الا يس ندا

 ناس



 ل07” ت97 979797722 يت
 0 نطولاىلادوعلاةءرسديرتلا(ةدّْياف) دراولارظةش.الو تثاغل ا ىلع
 ىلاهتهلوقريشي هءلاو نامعالا نه ن نطولا ب>مال_سااو ةالصلا هءلعهلودب دا رااوهو ىلقعاا

 قشمدنطولان م مهفنتنأ كلاباو ةم_ض يه ةءضار كب رىلا جرا ةنئمطملا سفنل استي" ا

 بح سو هيلع مقا لص لكل اق نحاس لاعدقز ايدل نعام عا ماخاض امر

 حجر نو ىلاهتهلوقكيلقرعشاو اهلهألاظلااذيرقلا هذه نمح خاف ةئمطخ لك سأرانندلا
 امه>راروهغهللاناكو هللا ينع هرجأ عقو دة: توملا هكر دي لو سرو هقلا ىلا ارحاهمه تدب نم

 ةروةصءالوكدار وفصعىأر مالسااوةال_صلا هلع واتسن ىلع (ناملس نا ىور) ىتنا

 هءلعناولس مسنقر هاا ىفاهتمقااف ّئى راقنعنايولس ةيقتذخأ د مو او قملسقت نيعنت)

 لآ رمل اهلا ل ودب رارلاةفكال لعن: نأ قرطتأ ر 0 واهم باعد همالكْن ممالسلا

 مال_ىلاةملع نا.ولس لاق ِل اوقب ام لع ماليال لاو هدد -و ندع اهمظعد و هسقثلا 7

 بح هنال عّدمهنكأ وا © سدا هن اهلنا ل اوسرابتا اةذك دع وه و كلهن نم هنسعنت 0ث دوةدعلل

 نع بتحاو اديدشءاكب ىبو مداولا هبلع ناملس يلق ىفةرودعلا م 535 ”رثاقىريغىم

 ن*) 3 2 اهطلاخعال نأو هستبح هيلق ع رذي نأ هللاو ءديامو نيعير أ صانلا

 درع ذنا مكن اف تاذالامذادرك ذاو ا اااه 1 (ملسو هملعهللا ىلص ىبنلل ةبطخ

 تاندمىلام لاو لام الا تاعطاقانامأا نا مكان طربا سا

 ,لءاىردالق يدق ولو هيلع جفن عدمف ىدح ا ىضمدق مو نيمو: نيب دمعلا ناو لاح الا

 ءانعهلقو فاس امءازج ىرب هسمرل واو هسفنحو رخد_ةذعدعلاناو هلازكلا

 لكذو ة[حارادهزلا فاو ةغلماداصتقالا فناو ينل ةعاتلا وا يانا فادام

 هلياال اهلا ال لو هلي قاملكن اكو (نبذ اا ضعي ريضتحا) 0 ابد رقتالكو ءاسلع

 ِتييلا اذهلوت وع

 باعتممادىلا قدر طلا نبأ 5 تيعادتوامو "له بران

 هيد رطق رع 1ك اع ماعد 2و رهم ماج ىلا أم هول تح را مفعم ارءانا كلذ بدسو

 ناد بايىلاراثأواذهوهلاةةماسخلان ءهتلاسفهرادبا لءالجر تأر : يشملان هثدعتو

 اهشامل "ساهل تااقو هع :رلاورورمسا!لاك ت رهظأ هركع تفر ءانلف هيلع بابا !قلغأ تاخداسإف

 تصاخقو ترام كرب واهات اوح زخات اذما ءاادوعأا لغو ماهطلا ن 0 و بيطلا نم

 هئمردصم هنا عمتوملا دنع ةدا.مئلاءرار ال 56 ةئيطالا هذه تعم ن.ككحر 2

 هللا ىذر (ةيواعم لاك ) ىهتنأه:مهعوقوريغن م طقفانرلا ىلعهمز ءودد 5 ارا لاخداالا

 ملاقف ؟راصبأ فن اوناصت م اهانه كلام هريسر لا نا كنه [تع دق ذو سابعنال هذع |

 مران (مدق) ىمتنا مرن اصب نواصت ةسأىانم 5

 ىلإ اوىراقع عسب ال ىن وا هع نأ مهل اسا يف كلاونوأوةبامف اوقدملاقنلوقتاملاولا لاف ا

 تءسدةلاقنريثكالو ل. اةال لاما نمئثهلامهّنلأ و بذكدقىلاولا هيأ اولا ةفم مفوأ ع ىف أ

 هتيكردق لبر (دادغب ف ناك) 1 منا هقالطأب لل اول اسمان ينودا اطيف يكف ىءالنانمهتداهش 0

 هيلاطبالو هيلعريطيلة هضرقأن وأد أ هضر ةيال نان ىذاقلا هاف سافهوهو ةريثك ن نويد



 فضمورالم_هد- هذ نمائلاح © اوفؤرسأد_ةأن 8 ىف رس

 لاريال قاب بقلق مدس » اوفلتاو اوس اوو ا وقح ا

 ١ هيه ىطعمسمسف تعزم » ديم نمم_مملعام مارك مده
 لاهذلا دو قانا "ىد_جا ه« دما ىلوملاىدل لوُدَقم لم

 ددةلاىردالءانأباعنم * رظدنملامامالا ريصعلا باص
 لاصالا كف ضرالالهأرخ + رشلا لكحل هللا:
 دارا امن هماحعم اان رع « دامقاا قلأدةنوكلا هملا نم
 لاعمل_«ءلا اس لك اهتمرخ «ذادشلاعمسلاهعوط نعلزت نا

 مانالا ندب نمنهرلا ةوفص ه مالظااحايصمدحلا وأ س عش
 ' لاك او ىلانمللا كالذأ بطق ه« مامالا نبا مامالانبامامالا

 هاقتيم ىلعأد_21ىفقتراو * هاجوزع ىف ضرالا لهأ قاف

 لاعزلا فص موفص ىلعأ ناك ه هد فلا كرا داع

 عاتللا هبل مالظألا رينص 5 عابطلا ب نلق ًاشينارادتقاوذ

 لالا ىذنمدبوهوهةردق 5 عانتمالا درب ناكمالا ىدتداو

 ىذئاار _ايقاخلا ماهاأ 5 ىدسهلا ساب هللا نيسمأان

 لالذا!نلو:نازنيدلا ل ءوضاؤنو ىدملا لاطدقؤ لع ناعغ

 رهفلا قاواا كسلا اومنم « ريسجلا من ىرولا كوماي لاه

 0 اللادقعىلءىرزر اهماظأ »* نب حاشا :هلودعب 4ةببدنو

 ليقرملا آو راض ى قسم © احرلا فوكا صالا ىلوأب

 لاو بلاط سر ىلا جامرتسغ 5 اينما باعملا بر كضللاو

 نم ىصتساو كلوقب مهلغءتالز كعب سانا اظعندعبامأ هل ويدصيلا 4 كلا ضعي ب“ 5 (

 لوقا ىلص (ىسع مالكنم) ىنمنامالسلاو كءاعهنر دقر دب مشو كنم هيرقردب هللا

 أ ارا لاف كلذ فءكو ل ةفنامن ةزيبكسا| بك: نمو ةريقدل | بكت سنا لو هءلعو انس

 يأ هنعهللا ىضر (نانملا نب ةقيذتلاه) ىسهتنا ةدذلا قرمس ن مةردلا ن ءفعءاموةددساو

 (سروغاثمفا لدق) سمن اهنما ارشن وكت ىت> هيلغت نا كنا لاةف منهل لاق سانا *ىلفتنأ

 نا هنال لاق كال ذ فءكو لك ”رشالوريخ هنمرهظي ل نم لق قو ساذلا ةادا عمن ملي ىذلا نم

 كسي (ناوريثونأ ناك ) ىنهتن ارامخالا ءاداعرش هنهرهظناو رارشالا ءاداعريش هنمرهظ
 َِن رعلا لاثمأن م) ىقنا هركن اوف عقنالثل بهغام كلر: لوو و هممسشد وهو ماعطل نع
 تنل علا اذه سن «لابّقو قر<فش.غو هذ ىفاءلك باك ا (ثان اوم: تأ نءمهتاءاكحو

 نأ لمقدكرتي نإ مالا ٠ نعلو فرغرلا اذه هللا ن نعلن فيغرلا فق ىذلا باكل 4لاسقفأدرأام

 ىلع اف سأ تدبص أ لاب.ةف تصص فك ةيفودلارباك أ ضعبل(لدق) ىهتنا هنمريخوهامدج

 نمىلال مارب نظالا ادساو تد أدام( ميكح لاق) ىههتنا ىدغل امهتم يودلاهزاكى سمأ
 فسايال هنال لاذ تقولا نبا فوشلا ىممل (ىلهشلا لّدس) ىهتما كش ىلعهخمو نقي ىلع ىسف#
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 ةنحلازونك نماثالث (همالكن 1 ةعاطاا ىلعري. صو ةمص»ملا نعريصو ةم_صعملا ىلءربصف
 ليلدئشلابةءاعلا فاحرا (همالكرمو) ضرملا نات كو ةيصملا نا كو ةددلاناثك

 (همالكر 5 رق علدي لاو هرب هذ ف رتعمكحاض (همالكن هو) بوكت امَدَةم ىلع

 دنعمراتسأ اوكتوالو رتل ركن ءهللأ مك.جرا اودذن راضي عع الاو رفرادات دلا

 هرج ”للو مكنادأاهنمحب رذق تأ لبق مكيولقاشالا نم اوس رخأو مر مرا ءاه.ءاع ىذكال نص

 هتف فاخامسانلاتلاقو مدقامتك الملا تاق كالهاذاءرخانا ممسحاثدلا فو مقل

 رلكحا ملا لئمايدلا لا لع نكيالك اوكرتنالو مكلنكءاضءءاومدقك انآ

 ةقثلاو كناعءانثااو يلا ةياثالانلعأ لل (ءايكملا ضعي هب بوعدي ناك ام) هفرعيالزم
 جرحلااضذلاو ةقه_كتاارادلاهذ_ه٠ نءل“ .-رلا انيلعنثودو كدةء ىازلا لو كيدلاع

 مم.رلاو ةمالسلابةحارلا نع شم اهلا ة-اسلاو ةدغاانةوشهلاةصرعلاو صخرلا ماقملاو
 حو رلان ا اسدعو ردقمالا لمد_:عقدصدعةمف تاق ثءح كلر اودجىلاةءذغااو

 عزرئاو كقاش نءانهماطممسحإو نزلا ا:ءيهذأ ىذلاهقدملا ههءلوش.امةحارلاو

 ىسهتنا كدوجو كا] ذوو كدجرب ىندال ا كاع ةرهز نءاننمعأ فرمصاو كريغىلا لمان :رعايولق

 متحا لوق أ ق#هقادامعاهءاعصال ل وة, مال ااوةالدلا هءاعو انسن ىلع (ىمدعاك )

 انمتهنو- .ردسو ةارعا :دلا ىلا م ادد ايندلا ن ننوومشنام كربلا ةرخ الا نءنوكردنال

 هلاعدسعاا ىرت شي نعتمع (ًدنل ا عب ل ه) ى.وتن امد مدس تاذنيباو اوهئصافةأرع

 نم) هملدح رخام ه دعق تناك هنطلىف ل-خدامهّتمه تزاكن م هلاهيرارحالا ىرتشدالو

 نيدا١اميهعمال) ىجهتناهتلانمنالذ> هن ءبالاهفديعلا مالك (قنركلا فورعممالك

 هذع هلل اة ع ىلماما ادت

 لاك رم مك انفِسْن م ىلاح نا « لا م,ْنء انريصاما اركحا

 لام نمىنمب ىردأال ترمد «  لاعثلا عر مكس نم فأنا
 م_ءلاو عاود ف انرنع 5 لس ىذ نم اكرمس نب راد

 لازم-وااوتكردأامالاو « مالاوانع نازحالا بهذا

 ق.طيامى-اقرجهلاق.طيام ه ق.ةعلاو ىو زم قال-خأا

 لاصولا باوبأ نع متددسمأ *« قيرطنممكنلا قات_ثالسه

 رجوأ ديد_- نم قس « ركضلا طر_ةىلع ىنوءوا تال

 لامتثاىفن لك قفاشااو » رده ىف ومحو ىنوا_طمتاق

 توذ-اذهىوهاذ_هاملاق « ثوخلا ناكسا ىد-و ىأر نم

 لاةةءاوذىلقءو ئذأاىلت * نوغدت اذام ماوالا اهيأ

 افولا لهأ ان ىلا ماركسصاب ٠ امن-صلاو غ حني الوزئا

 لالالا ك2اهنبب نمعاط « افءإلوج ناقىل ناكحص

 امقىداو ىل_ءاموزنا 5 امدسصلا يداي هللا كاعرا

 لال.مألالداذ_ه م_هرعظ و« ١ راد: ىف ىلا له ىلا
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 مك.:ع دخحالف مةلسآام ىلع نوزادتو ٌمهذقام ىلع نومدقت امنا مكنا هوتزح اوت نس وأ

 باسترالا عفتراو عانماافثكنادقن'اكف ةلعنان-بتارمنع ةددانند فراخز

 اقعد[ تارأاذا (ءمكلا ضعي لاقز هبلقتمو اوم فرعو هدقسُ را

 معلا لذ لذي (ءالعلا ضه:ناك) ىسمنا هقفن * ئثىأف رظنافلاملا ل-رلا ل ه-نبأ نم

 نم) ىوتن *وسءاناا ىف هلءسأ نأ ىل !بحأ ملا ذلاة فرقا !ىفك عم كلبك ل دنو توُت هل لم

 اييدلا ( هنءىلاعت هللا ىذرههالكن هد 5 ةرخ . الالذ ىف هكر اش: دلازعىفناطا سلا كلراشإا

 ءامقشالا ىديأ نمهركلا, تءزتناو ء!دعسلا سوفناممتعزندق ءانعو ةءلقلزغموءالب راد

 ناةبوغملاو اهصصتنا ناةشاغلا ىه اهينموغرأاهبمهاقشأو اهنعمومغرأ ايف سانلا دعساف
 رخآو هتبؤرمدقو هسفأحدنو هبراهفقلاد هاى وطاف ىوهنءكلاهلاو اهعاطأ
 عطش ءالظة مهاد مءاربغن 00 ةرخ " الا ىف ايندلا هظفلتنألبقن م هوه

 الاول اهوعث مودي جيلا اما سخر مشل ع ةددس نم صقن. نأالو ةئسح فدي زينأ

 ةيفوصلاو ءارة_ةلا ىلع ومي ىناهصالا فوصا١ (له» نب ىلع عشا! ناك ) هب | اذعدفن.ال

 سلاؤ هنا دص أ ضهدىلا به ذفئثهدنعن كل او منمةعاسحامو هول هيلع لضدو ل نت و

 جات-أو تءءاشب لوغ ثم ىلا لافو !هتاق نمهلرذتعاو مهاردلا ن ,هامش هاطعأف“ ارةفلل أم هنم
 غلي لهل اسقف راذلاءذهحرخربصي كور وك ذا ا ىلع ذيشلا ل لاستفا قران رلك رخال

 كطعأو ةنل!ىفارادك ل -أانأوءا ارةفلا ىلعاهةفنال ىلا ومندا يشل لاسقف م هرددي اوس

 كلذتنهض ناؤ اءذك الوافالخ كلذم طق عمس أ ليا نسالا اب أ انلسج رلالاةذ ىدهعو ىطخ

 مهردةنام-4:ا لج رلا عفدت ةئلا ىف هلر ادن اهضداراّكه سف: ىلع بتكو تنعضلاستو لعف أ اناف
 لعفو ةنسا كال: ىف تاك هنفك ىف له ع نأ تاماذا هنأ ىد وأو عشلا طخ باكلاذخأوهبلا
 بارما ىف هلمديباكتلا كلذ د_-وفةادغلاةالصا دم ىلا امون , يشلا لخدف هب ىموأام

 ناكفاهادىلاةنملا قرادلا اناس كنان ةكلاتخ - رع أدةةرضالابب ودكمهرهظ ىلءو
 ئبناكو مهربغو ناهبصأ ل عأ ن ”ىضذرملا هه شتس ناَمْرلا نمش ربيشلا دنع ب تناكلاَلَد

 ضعبىفتد 00 ىسثا لعأهتاواهعم باكل كلذ هرمز هم 2 ردنصق ةرمدم)ا :زيشلا بتك

 ا مييتلاد انثاكو ددنعلل ارمصاعم ناكل مسني ىلع خيسشلا ناهي قوفوملا 2 راوتلا

 نيد م هيل ن سال سف هرم لع لااغل امد لس هلادتحلا بتك» 0 ٍءلا ف سوي

 دهم باكل اذه عماج لاف ) ىسهتناهسهأ ىلع با( هتلاوهملابتك الاقفر 0 ذملا فسوب
 ىاماروزأى اك ناهةصاب ىمافنامايأ مانملا ف تبر( 2 هقااننعت ىلءاعا!نيدلا* اه ريهشلا

 مانملاتىسنتصصأالف لهب ىلع خيلا ةبقكم حي رضو هنبقثاكو اضرلا ىالو هو ىد.سو

 ةرايز ىلا تاخ دكالذدعب مهو رات: خمشلا ةعقبف الزان ناك ب اعصالا ضعي نات ١

 نم) ىمههتنا ىداةد :ءاومشلا فداز روىئرطاخي ماملا رطت هد رمضو هدقت د أراسأف

 وهفرك ذه-.فهق رم لوق لكدا.ر رالا قديش شل هته نعقا ىشد(نل دك
 هللا ىذر (همالكن ٠ و١ وهافرايشعا هيف سدار ظن لكو ومقر كفه مق سدل تعح لكو ىعل

 هودحو هنالث ىلعرب_صلا (همالكندد) حرهلاراظتناو تهدلاو رسل ا ةدامعل ل سْفأهْنَع

 أ رو وسصت + ب يمصتسسسا# مت لك هك ع مس ص ا م حش ع حج حمص هج
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 اداقنافةل.قتءاطفاهوش « ادامماهفطع تيذفىفاو
 اداللا ةعديدعب بلطتال » ىدانهنم كاذءاروتلواح

4 
 ابو دقهدعوب نءل-هجأام « اهدصام ةناهنعهتنا اولاف

 اقيسدعو تامدقتميذكا عم ٠ ةقداصىوولا ةصتننالال

 هلو)

 رخافنم ىلا هليضفب رخاقو رخاسنم عدتدملا كتدصوأ

 رخآ اهلاهنا عص عدتال » ىولي ملا ف شكا برلا ىو رئال

 ىرافغلارذ يأ ىلام هاردلا نماسك هدبععمهنعىلاعتدقا ىضر (نافءنبنامعلسأ)

 ل ..تحاا ب مالغلا ىف رستن افا ده ىلرقنا لاق هذع هللا ىذرد

 و٠(هابتئالاتاماةملوأ) ى نا قرهمفنكلو منلاةذ ةءهيقن اف لبقا هللانةو لوقي لف

 ىوقتلاو عرولا مم قايالاد_هبهللاىلاع وج رلا ى هو ةيوتلاغ ”هلفغلا ة نس نمةظقعاا

 ىغثو ةيساحل امث تاهشا نع ةقيرطاالدآ عروو تامر !نع ةعنرشلا له أ عدو نكلا

 ىف ةبغرلا ىهوةدارالا مث هعوقييو شو هسف:نيوو هن تاستالا نءزدصام داد_هذ

 0 لوملاريغنعىربتا اهتشمشحو ايندلا لرتودو دهزلا مث دكلاعم داز للا لعل

 اوةساوهو قدصلامث ؟ ْئث : ىلعر ديال هنأ ف رعنمريقفا او دملا هنعتلخاسع تلق اسم امض

 0 ١/ لروهوريصلامث هراكملا ىلع ةذلال سوهو ريسصتلا مث نطابااو رهااتاا

 ىلا ةلماعم نع قادلاحارخاوهو صال الا مث ىول,اانذذلتلا اودو اضرلا مث سقلا

 ىبتناهر اتش ااقريملاا نايرلعلا ع مىلاعثو هناصس هللا ىلعهرومأ لك داقءالاوهو لكوتلا

 نيضام فاخ من اانغا سانلاا-مبأ هنعهللا ىضد بلاط ني عندو اريمال (ةيطظعن 9

 اهلااوناك امن كسأ اهنءاوعزأ واس مظعأو ةطسلم 1 اوناكنيمذقتملا 5 ةمقاو

 اول-رأت ةبدقل دب مهثمل قالو ةريشءة وق مهنع نختلف اهبا ناك امقنوأ مسب تردغف

 نئاكوهاعلفلا فب وذادوم_بالا نع ملف غدقفت أ ىلع اوذخ وت تأ ل مق غلمصد ارب مكسوف دو

 ليقاهلا اود4مو اويساحت نأ ل ءقم كسفن | اويساح هاضرأ او هنع ىلا نوت هلل !ىذر( ه1 ةبطخن ف١

 ىفغلب اد قاو ق>«اضقو ل او نت نأ مق لدحر ال اودو زتواوذعت نأ

 اونوكتال سانلاا_ميأ ههجو ىلا عت هنأ مرك ( هلة يطخ نمو ) راذنالا ىف مدة: نم راذغالا
 لاوزلا ةهيرسرادىلا نكرف ةعدملا هنوهمساو ةينمالاهنرغو 'رلداعلا ابدل هتعدش نع

 بااعةرصوأ بك اند اناكالا يضم اميبنج اذ حت ان اًددنم قمل هنا كاقتنالا ةكشو
 هلا نوريصتاعو نكي ليدل نمهسذ م مص |عهللاووكن' كفوري وا

 لكنا اولعاو 'لدرلاب رقادازلا اودع ”لَددْلا فوزالة. مالااؤذِؤن لزب لةزخ الان

 اول سانا مي هةعهللا ىذر (8ةيططبوصو) مدان فا ام ىلعو مداه مقام فاخر

 مرة مكس م كسفنال مكنت رخآ اواءجاو ةفانلا عاناو لاو ةءاظاانم كا

 ءوتمدق لك حلاصالا كانه مكن ع ىنغبال وزثؤرت اص هللا ىلاو نولحار ل. اق نع نأ اولعاو



 ممه كتبك اذه
 0 هةعزعىدينامزلا لذ

 30 هّسارقووذهناك اًوو

 * مقهرسسبُك #لا ىضفأ

 هللا سدت هللا ًةسر د بلا ماظعلا تاداسلا ةو دق ل جالا د. ىلا هيئكاموهو (ةعما)

 ه4ههيوظ هءاحركءلاثَقلا 7

 همدع ةناقك أن ءءاوطو

 همد- ةقااحنم هيتوهو

 هلق ل ةعب ناكحصول

 ةدحاووبف ا ةما'ن ل سنيوزق ة:طلتلار ادق كلذو هور
 « لاتهقا داعبلا نا اننمحأ
 باو قانتان 1 لكج ىفأ
 « اسماه لازال كيالابان رادانأ
 : ىرأل_هفداعبلالاطق ريجابو
 0 ةررزنؤاار هدأ | فعس لهو

 (لاتصف مك-:مبرقال "هلع لوف

 لاوهأر جبال نيس ح لكىف قو »

 لاط» ةلال_غاا ىك_سمْكهبرب
 لادقاو ظح برقا ىف لد _ءاسب

 لابلاده_دباهبىتانأ مغر ىلع
 . لاوحأ موةاءلالا اذىلعلا-و مه ىدقلا ىلع ماقملالاطدق ىليلخ
 | لاوشو عريب امري_بغىلع « ىؤذقُسإ وىامالا ىلامز ٌر-ع

 لالقالاملافولال>!لاملافو « ايوانلذلا عدم ىف ىرأ م ىلا
 لاطبىد_بو سوهتمىرد-ةو « لما ىركذو سودم ىمتد
 لامعفو لوهذىرددن - .رمشد الو مه هع :وصأ ضدر ةىلتن كيور الو

 لاكشاو ضوغامف ”لدعمو * هدبفأل_هبىداقنمسعنيإلو

 لاضعا ٍبهذيوراّةسسا عفرتل «» اهزومر نءافللا ب ٍبنالجطمأ

 لال_طق للا نعموق هءىد-ويذ ه هنافذ داعت ياو مايد

 لا-ررف حجر ول حاملة « ةضه ىعلذلا سجر لأ

 لاعنلافاذ الارق لكحامو ه» ال_ءااىلا اريسدمبلا نتميكرأو
 لاساسو لسسلاس مبرةلانو ه ى قرأو عسقتلا ولا عنقأ أ
 لاطسق ةهب ركلامو:ىنرانثالو ٠ ىتحار ةهاعسلاق تدحالنذا

 لاف لذلافقوءنعلناك الو ه اهلبنو ىلاعملاب ىى-اق مهالو
 هطيضقارظناف هناوهشناسنالا طيضيلهفرعتنأتدرأ اذا (سدلاطوطسرا مالك ند )
 ىنهتناه_:معسوأا منال سفنلافنديلالب نديلا ف سفنلات سل (هنم) ىجهتنا هقطنم

 (تءودب اكن منبذلا ماظن ىذاقلا)
 ءاوهأ تعج ىداّوفامكبذ « ءاوضالا ىبلق مالا نأ
 ءادلادازف مكريف ريد تد اواذ ج ؛ ةائماال كراك ذا ظاا ى ورب

 (ةق)
 ءارك ذقتلعءافشي ىسح ه هاوهانملصوثيدسوىلاه
 هالتقنمدعاىنأ كي «٠ انسى حغ تيضقاذاوازه

 ا
 ىاو ٠
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 دذلا

 رابص٠لوهلا ىلعمادّقم فدا ىلا 5 لدرع“ لسع سابيلا ديد لكب

 رامضملك ىف نادرفلا «-هرتو « فقوملك ىف لاطبالا هر ذات

 راكرأ بئارت ىفدوقء كرك ية د منود نءرلا 5 :وةمانأ

 راشد_ه:نم"قاطا|اهااونعيو » اهريظ فأنا ىلاهنبا تس

 راطوم د ملا ةدسانم ةئاغك 5 اهنزيري_بقطلا قابلا كسلا

 رادمأ ةمهاو نان هك مقا 5 اهمافنة سناطاتسقا ذاراغت

 راركشل
 نامزلا بحاصحدمىف نامالاو زول" مسوب ةموسوملا ةدمصقلا تع

 "0 قعاو)#

 قاس بااهيأانالأ 5 اهلوانواساكردأ 5 قاباابهذ, كاذك «* ىرع "ل ةغىف ىذم

 قاوشام منو #* يناس م-هغابق 5 ىوْرح نم ىلا لها 5 رردقنا عب دادالأ

 قاثيمو ىدوع ىلع« اد تبان' ىلاو ه يسال_بالظ مك دع وعشق ّمنأل قو
 د ربهنالاَقي اع : عد نأ اباو ص اهنارلءاقناطا- !!مزالب ,ملاعلا تنأراذا (مهءالكن ها

 ضء:لاه) ىع ماا[ سالعلاواقنادذختا سدلب اةعدشهدهناف مولاظمن 0 8 وأةلظم

 للا له أى يموبةلطلا ىف قيتفبونذلا اةلطن ل- ءلارو و ةطتالف العتدتوأ اذا( محلا

 لاملاىفهتامش نمد الهلا ىف لجرلا ةنامش لاه هنا(ملسو هيلع هلئا ىلهىنلا نعو) مهلعدو
 ىلارظنلا مو هيلع هللا ىلص بالا لوق هنعهّللا ىذرقداصلا د ##نيرف»>انالومدخع (ركذ)

 كلذ فال ىلءناكن موةرخ الا "كرك ديلا ترظناذا ىذلالاعلا اوهلاقفتدامعملاعلا هج و

 ملامهقنا دامع ىلع ل-رلاءانمءابلعلا لاقت هنا لو هملع لنا ىلص (ىذلا نعو) ةنقدماارظمااف
 هللا ىل ( هنعو) مهورذ- ام لسرلا اوفا د ةفاذدلا ! اولا دوءوطلا ذاق ناطا !اوطل اك

 ءايلعلا ةربامسن 00 الو للساو ةنيكسلا#ل او !ءتورلعلا اولعت هباصاللاق هنا ل_سو هيلع

 لاع لم ءلاق هنأ مالسلاو ةالدلا لضفأ ه. ءاعواسن ىلع( ىمعنعو) ملهم كلعموةيالذ

 ى-م' ا عر نزلا ىلا صلخلءاملا كا ىهالوامما برش" ىه ارنلام هلق تءئر5 :ردخ لمم'و سا

 رسمت الاكل لهن أءانعملاعلا نممدعيال عملا نمز نا (ءاكمإل زو هرملا مالك.لا نم 9
 دعاقتاا ص ال: ةوضشلا تقوو أ ةلووكلا تقوو أب املا تقو ناك ءاوس تاو لك ف

 (لافنملاهامنس-امو) تافوالا نمتقوفلئاضملا بانك !نع
 ىد.حارلا ند ملذال حاصاب .٠ تدل نا ف ..رلان هز اذه

 دعبل ىضمامو ىذهرهعلا 5 اوهقنا ل مِردأَ لوم اءلاق

 بعض لاقنءاك كا ضءب همالك ععسفهيمشيالامعر 11 لاثي نأءامشالا بعصأ لج رلاع ١

 (بتك )أر !الاقتن ح عاملا ىأ( طار ةسالدق) نافل الام ىسهتشي نأ كلذ نم

 كن أمها ل: دئنيأ 1نذ ءاكس هللا ضءرهل لا ةفرش ىر' دل> دبالهراد بان ىلع ءاكطا ضدد

 ءانبأ ن نك (لجرباك ١) ىنمأا اهممديال هنأ ايف 08 هيمو رشاهلك ءار ضل (م-ل!ضءبلاه)

 ءا مالا ضعب ىلا هنامزهل!ءاسأدقو ةمعنلا
 يللا

 الد ثيداحأ «اجن “اك الو_ق تداز تددراذا
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 تنال كل عد الو قرولم « اهل ىد-:ميالءامهد ”ل-ذءمو

 را *م لك اهراو ٠ نع ع و اهرومر->نودىداوألاب شت

 ىرالثأيئاوص هاقلت تهحوو ه* ا. متايلس فركحفا ادامج نلجأ

 راومر ومآ ركحم امم تفقتو 5 ضمان لك اهروك وءاسم نم تزراف

 راو#لك 4 ىكر اع ىكراو 0 ىذقملا ىلعىذغاوىوابلا عرضأأ

 رامطأو صرب ىنيعنمعسنأو * ةعاسةداب ىر_هدنزمحردفاو

 ىراقأ د- ملا َه ةكف تءزبالو * ىبناج .زعالو ىدنزىررالنذأ

 ىرايخاو باكرا ىداحأ بمطإ 5 ترمسالو حاسمسللاب كمل الو

 ىراعشأقئار ىد_هلافناكالو « ىلئاسضف نم. ةفاحللا ىف ترهشتت ا الو

 رابدلكن مءارب_غلا نكس اسىلع « هلظفنءاعلابرت فخ

 رازوامتاظع ىشذال دبع + هلد دان ع نم ىذلاقئولاة و رعلاوه

 راوخدوةم رهدلا هلا قلأو « هلظب نامزلا ذال ىده ماما

 راد_حانذ )!تهاف اهرادجاب « اهقةطأ ميدلا فاك ولأ رد-:ةدو

 اللا و و 7 43 * هاعرد عأ بنح فى رولا مولع

 راونأ عسل طاوس امنع هشعدلو « هيدقا" ار نارا دا

 راكحفأ سانداوراظنا بئاوش 9 ا هلت مات

 ىراسلا اهروننمنينوكلاىفحالامل * تقرشأ ملاوعلا لك اهقارشاب
 رادلاهذ_هىف هللارس>اضو 5 ىدهأ | عيتم ى مناادوط ىرولا ماما

 راك :١نود نمىول_ءلا ماعلا ىل_ع » ىلسعيو ومسل ىلق_ءاا ماعلا هب

 راعزملهعتلا يف اهياعسدأو « اهلاكى تريشعلا لوقعلا «بتمو

 ىراملا همكح نم همقبام َضقن ىلع 5 تقياطت قام طلا عبلاوأ م امه

 راد لك اوك الأ ند نححدو « عاش لك انهجارب نه س 7

 رايسلكا اهر وسيف ىرسا !فاعو * ة-ةختا ؛اوثلا اهم ترثشالو

 رادقأق راس هاضرب ىذا رع لل ابراج سدا ىذل ١ هللأ ةحانأ

 ىرابلا هصخ هيد_# سل * 06 نامزلا د_لاةم ٠ نمانو

 رانثا سرادرب امه وس لف 2 هعوررعاو نامالا ِةْ ةزوح ثغأ

 رارشاو وع ف اودا.ةواوصع « ةب
 رابصأ الا بعك نع نوءوثوأ اهاور 0 ةياوراةتان ان ءثود

 نايؤعم ءاوشع طستت مع كا ا «اوطيخوا وثاعوا اوساهدقنيدلا قو

 راحخا ةيأءادسعالا اه ردضأو «* تحرق كراظ ىف ابولق شعنأو

 رافك لكسر هللادالب لكاوطر « مش املك نم هللادامع صلخو

 راطنا ريغنم هللا م لع وذابو 5 مهرسانتولاعلاكل اد لجتو

 راصنا فرشاو ناوعا مركسحأو 5 بئاكريخ هللادو:- ن هد

 راكسفرب_غ ىيولا رانغأ نو_ذوذع 5 ة.2أصاخا نادم نمو

 ههعدب نم هللا بَ دقنأو

- 
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 هاءانعلا مزال نمةلولملاريشو كولملا مزال نم
 » ( هنعىلاعت هللا ىذر نمث :مؤملاريمأ ىلا بوسنملا ناوبدلا نع 8

 اهباصح ىدب سل بيش عن الط * ىذ ذراع 00 اثيعمنأأ

 اهيارغراط نن- م مع ءرلا يلع * ىماهقوذتتءدق ةموبا

 اهبارخراددلا لكنمكلاوأمو 5 ىنترزف مرمعلا بارتتيأر

 اهباطةسسمهمانانم صغنت * هسأر ض.اوءرملا تولرفصا اذا
 اهباكترا قتلا سة:ىلعمارس « امناثرومالا تالضف كذع عد

 اهباذتا نهمه بالكا يلع ه ”لكسسم ةئرجالا ىه مو
 اهيالك كتءزان اهيذَتْن او « اهلهالالست نك اهنّمتناف
 اهاحىممباوالا لغم «اهرادرعق تنطوأ سما بوطذ

 «(هنعهللا ىذرنامزلا بحاص حدمىف هعما1س) «

 راقىذدوب دعااوى ردمحما د دووع«ىراك ذتددؤ دخن نم ريلا ىرمس

 رانلا يعالانئاشحا ىف ريجأو يل نما لكا انفااو ١ ل جدو
 راردمنزالاىبنءما هج تءقس رحاحو ر وغلاتال..ءلارالا

 رادلاحزانن م هللا مالس م كلع * مهماسخ نيهزأملاب ةربجابو 3#

 ران وان نآ لكوفىئئبا طب 5 اغاكنامزلاو ىلا ىل_لخ

 رادك ان ودلك نم ىادباو *» ىجنارم 0 ىنايحاد_ هنأ

 ىراشءمرشعىلاوهس نادلا نم * هماهىصقا ناك. نهى لداعو

 ىراعسا صخرا ”انس سا لاو مسا را 1
 ىرادةمضفخيىف هاعسمهرثؤد * ىذلااخ َنيدقرفاا قرفب اتم
 قراوغارسىل اىدبالال _ستالو *قىياغرهدلا كرديالؤرماىفاو

 ىراكناب اوهوفيال مهلوقع * ىضتقع نامزلا ءاشبأ طلاخا

 راصضاولالةنايىلامالا!فورمص * ىنزفتس مهاثم ىنأ رهظأو
 راسع ان ءاسا وأ ريشي سما * ىهلارفوتسياتلاىراضفلاو
 رام ضودوعبىداشلاىئيرطيو ه« هواَقأ لوهملا طلخا ىترصطيو

 ىراص#» رو-او راطخ .رعمأب «* بعءاكىدثاادهانىداّوف ىمدبو

 راخحا سرادو لان لاطىلع * هفتول عومدلاب ىصمىاو 5

 راكباو ىثع ىف اازرلا ىلاو « ىنعورال ٌررعأ ىنأ اولعامو
 راهنمريغ عاشىراب .طصادوطق * ثداح عقو نمريصلاروط ٌكداذا

 راش تسل دوكحص م« هسهقور سد اعورلا ليزي بطخو

 رايسصزها ارهلابروقو باقي « هئاقل نودفتللاو هئمقأت

 رادصاودوروق بءحر ردصو #* هؤاسقالعال قملط ه--وو 5

 5 5 3 ىراج هرسعت نم ىمأدو قيدص 0 هعقول «ا..دال ىكسص يأ لو



 مال

 ديد د انصاخمل التاق مو لك دي رتامفاهتشباول تنكص

 مالا لت امئاد لغش ناك ماسلا مط فت لول امنا

 بودغلا ارم«نممور#لا اهيا * بونذا!د.ةىفروساملااميا

 ا نرمكلا سف رق هيداعلا بالكل ارمسا ف تنا

 لافو ل.ةىف سفنلا اود عم * لات ال ءاسنم عم ميس لك

 ماقملا ادهامتاسملا عملق *« ماسقألا تاذة_.سعادلك

 صانااليتاه ضمن معو « صالات ىذ سل نمنكتنا

 هازمالكد تح لا هيناكار وفكلا سفنلا ل ةقاذ

 مادم ىديعاهرو دف ناءاو 5 مادااس كر دا قالا ايا

 مومغلارسانمحابشالاقاطا هم وهوا دق نمحاورالا صلخ

 نم ارساىفسةنلا ىاودنم * ندتمملا ني لا قالا

 ل11 الزل 31 .قالادسلا وكلا هامب رقا(ام نءىلاعتهنتا ىضر س امعنب !لأق)

 امندلاىفددزبلو ادشرإلملا فدادزانم (مالعالا ضء:مالكن هى هتنا مهلاسادا سانلا

 هندحو ف قب رطاارباك أ رس تلج للا لال قا ادعهشا نمدادز ادةؤادهز

 لو تكسف لعاذ_ه سدلوأ مءاقا اانأا لاذ لمع | ىتفَةب اكسل ا اله ىتمىلاهل تانتف بتنك

 ةملكلا لعل لاقذ عممتام لك ب نكن ىتمىلا(كرايملانبهللا د.هالدق) ىهتنا هيمجا اذامب ردأ
 وهذايندلا ىفادهازلاعاا نكيملاذا( رباك الا ضعن مالك م) ىهتنادعناهمتك 10 ىفعفنتىتلا

 شارف بحاصناكناوةأخ هتوف هنوما دعتس نكي ند (مهمالكرم) هنامزلهالتب وقع

 «(ةلوذلا دضعا) و أ

 ب.ءعراذعلاف سثحالدقذ « امدااو وهالاةذلنمقناولاقو

 بيطب حامصلا د:ءىركلا كاف * قذلف تورد ىالتخا كد

 (ىلء نونجم)

 اضالاواشحلانيبىوج طال « ةرظن دعبلا ىلع ىلا! نمتمد اذا

 عماطملا ءادبّتم ىلا كئمعت 0 ىرثثا عم_طتى ا !لاحر لوقت

 عمادملاب امج ”,_عطامواهاو سا # اهيى رب ني#عل ىل_ءل ى رتفكف

 عماسألاق و رخىاه اوسشد د>- * ىرح دقو ثد ,دخ راهم و

 قبةهشالب اماعط بلط ن مو ملاعالب قب هلعب الماعاااعنام' هزلا اذه ىف باطنه ه (مهمالكنم 9

 لح .رلا لايم ميك 8 (لجر لاك) ىهت ا قيدصالب قب بتءريغب قي دص بلط نمو ماعطالب

 هلجفد_بلا حورلا ل راشي لمقثلا لج نالللامتف لقثلا لها نم عطل ىلعل هن القثلا

 هرسمقنا سد. -ةىدلاو ىصوأ تلا (ثالثل تان الا) ها هلم حورلا در ةايلةثلال -رلاو

 (ةيناثلا)مكاقتاهقنا دنعمكم 5 أنا (ىلوالا)اهاوأدمفركشتلاو اهنوغضم قربدتلاواهلمأت

 (ةتلاتلا اخس |ةبقاعلاواداسفالو صرالا فاواءنوديربالنيذال اهل ةرخ الارادلا لت

 ءالعلاريث (ءاكللانمءامدقلا مالكىف) ها يذنلا مكءاجورك ذت نم همضركذ يام مكرمعن لوأ

 نص



 لهمتقولا فا فده>او مقف 5 لهحجرمعلا فرصوخذا | اذهب

 ىئاوغلاكرثاصيلا ىلع نوف «ىئاوملا عمجورشلا كذع عدو

 (اذهاتتامز ف سو ردتلا ىدصت نملاحن مدىلاةراشا

 موق ىأ موق كيدي نيبو « موبلكف ىرتنأ داع
 باش مهرهظا قوذنكلو 5 باث د لب تان داع ب 1

 لالا مالا تئد»عتاو « لاةمالاوغصأ تاقاماذا

 هعاطوانالوملاععم ىوس ه هعاضن ن نماعجم مهل سدا

 هدافرلا ىلاع ىلعم يل تسل * ءدافالا قاس عترعثن اد

 مسي ىكلباوذلا تسادو * ملكت نم لاؤلاتسسأو
 بلاطملن اهجولادبت سلو 95 تلاظملاو لثاس ١1تررقو

 مالظىف مالظنم كلو * مالكىامالك مهل وسو
 قع هناطمفف اركحذو « ى.قدرطت اذترظان ناو
 ارا طم هلا نعتغزو* مي وقلا يتلا ن نع هيتادع
 معلا لقال اةناف هه عب رصلا قالا ىلع هرباكت

 ليلداليمالكلا ف حدقتو * لوبسل ا يبن نع غورت تةفط
 هراسشف لنك ليوأستب « هرابعلا نمدارللا تاواو
 انام مهامه 2 ىو * اكاذب اولا ةغعأ تءعو

 تاسماطلار ومقلا تركع و *تاسرادلا ماظعلا تدعزأو

 هماسقلا ىف كلا-لاخلا سيف « همالظاا ىذ نع عدترت نما
 ١ مثسانلامذاغ رفثا ى ج-اضا ار ىلاحن نعت سالاةنادحا باد لارئام( مم نب عم رلللق)
 لغات لضانلا نع دقن نع ىسفتلا « اهريغل ىكتا تسل ىبا ىمضنا دا

 ) زاخلا رس اوس ن مه مام

 داسفلابرابتشا تاذهمأ «دادسو ذ صد داركألا فذاك

 املاطلاصة نع ءرضتتل * اسيغاول اون نم بذل 5

 َنلع اقالدع وو ىه اهاحر 35 نيلخا دال َه هينوس ودةماهراد

 لاجرلا لاعفأز زيبق اهلعف » لاحلك ىفاهب لوعشم ىهذ
 اهركذ و ءرع مق دير ءاج ءاسا # اهركو ارقد سماق رظناك

 لمعلا كاذف نيالاد اريعاف < لما وذولامللا ضءداهءاح

 اهردنئ> تأ وما قاحم ىف 5 اهردصاروفنيكسلاب ق ف
 اهئاشأ نم زاربللا صاخ « اهمتاشحان منالمغا | نكم

 مالغلا اذهاب م"الا تاتقمل «مالملا لهأن ةموقلا ضمد
 5 قام 1 مالا لدقْنا 5 قفا ىلوأ ءرملا لقناك

 تاودال مدام مالالتق «باتدعاااذهاوكرتا موقان لاق
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 نعاهتلزعاذ او كم-للءاملاورانالىطحلاكت ناك ا.ندلنماعتاجام ىل!تاصواذا مئافةئساا
 'كلالهكت كلهو يطملانادقفدزءرانا!ءاةطن ات افطنا ىو تامنيب و اهند تلحو ابر ام
 ةمور# ىهفهو غو دمر هذ ةومتناكاذاةيديللا ةساللا(تناك الزهاءاماتادقفدنعئلمسلا
 تاوهشلا عاسمتاو ىوهلا ةفؤم تناك اذاةريصبلا كلذك سعشلا نءةذئافاا ةعشالا نم

 تاذللا قود نءةبوعحم ةسدااراونالا ٌكاردا نم ةمور ىذا. دل اءاميأبطالل_ةةالاو

 هةطلم هللا ول ءاع ىلماعلا نيدلا“ اهبريشفاا هظنامردو (حاورالا ضاير بان م) هاةمسنالا

 ىنالا

 ىناولا اذهام هللا لاد» ٠ ىنامالارباضتاخانالأ ه
 ال_عمرورغملا ميأال-وك « الود وان امصع رمعلا تعضأ

 لئارهئااو ىم#لا بوث فو « لفات تاو با.ثلا رعىطم
 متانتنأ ئام_غلاتقتوفو +« متاهتنا ٌاهاكمكصملا
 احوجادنا لزتلك_قنو *« احومطالا ىربال ك_فرطو

 ىصاوئ اند خوي موكلي وأ « ىضاسعملا نمق.ةنالُكبلقو

 فران تناوب اهذلا ىلعىع « قرا لاف ىدانسشاالالب

 ظعاوملا فين طاو ىرطاؤلو هب ظءاول ىض_دنال مثال ارب
 داندزا ىف مون لك كإوحو « ىداو لكحص ف اه ءلقو

 هيشعلا فو حابصا ا ىفاذحم « هدلا ايد لمصدت ىلع
 ديرتام اهئم لاش سلو « ديدثايثدلا ىفءرم الهو

 همالق اهاطا دو لو *«همارمى رخالا فلاب فنكو

 (بتكلا عمبف ؤرمعلا فرمد نءلاحىلا ةراشا)

 كلا ترعتأ بهم ىو #« كلام تفرص مولعلا بكا ىلع

 داعملا ف عفن سدلام ىلع * دا لاعمضاسلا تقفناو

 ىعاصريغللقو اهعلاطت #* حامد .هلاىلاءاسملا نم م لظن

 لئالدلاود- صاقلا رب رت #2 لئاظزيغ ن نم انعلوم 6

 ناوحلا عملاوسلاهمجولو * بارك قاشثلا ءضورو

 هنا ادبا هلامال البط « هيادهلاكئلضأ دق ىرمعل
 هماسقلا موىلا نامرسو * همادالا تالصاح لوصحم ابو

 ا ١ 0 تبط ةدع « د_صا.ةم او فقاوملاةرك دو

 هلاهطا نمءافشلا ىئشبالو « هالضلانمئاصتلا ىتضنال

 دادسأا نانام ناستلا و « دئشر لص ل داش .رالابو

 كلاسسملا تاظا حاب دل رو ا« كرادملا تاكشاحاشيالابو
 لمبسلا حضن اام ميضو: لابو « للدلا حالام عبواستلابو

 هولا ثامأ عينت ىلع « زيزعلارمعلا ةصالخ تفرص

 دج



 و

 ميظعىلا ةمسنلابانيلعهنادسهتلا ملو فدك ءا . ازوتسالاو ةيرضسلا كل سف ءالقعل ارئاسدنع

 اهيوحالستا ارع كل ا كلذ ىلا ةمسنلاب ةمقلل ا كلان نمرقحأ هناهرب ره و هنأ لد هناطلس

 امىلاعتهنامعل :ركش ىعان دءاقتتار ينطدقذ ءاصقت:سهالااهل او- موحالو ءاصح>الا

 عيبطااو ب وقل اىأرلا هبو- دام كحأ عزل :وزعهنالا دج نعفكلاو ميلسلا لقعلاهمضتقي
 انياصصالنا دانعلاو جاعللا ضان عيني لو داد سلا الا همئالس نم ىلع ىنذحالو ميقتسملا
 ليلغلاىوربال لملء لم مالك لمثل ن هءوتفلكتو ىللالا نمدوتدروا امّتااولوقينأ
 رابتعالا ةعدع راظنالا عمجف رادقملا :ريقس تناك املةمقالا كل ةناف لب ودتلل ملصيالو

 ةيرضسلا كاس اطرختم ءاطعلا لذ ىلع ءاننثلاودهلاراص مرجال راطقالاو عاةصالا لكىف
 لودهذلا هيواهو لوهللاةيواز ف ناك اذا لاقي نأ همذ ن هللا بسام |لاثملاف ءازهمبالاو

 ماسقسالاب ىلثمم نيلحرلا مودعم نيدسلال وادم نارا فرع نانسللا سرخأ نيكس

 رمسلا نيب قرفيال راصبالاو عمسلل د قاف ضارغالاو بلاطملا ع هجس نم مور صامل

 رءاسملا نعراعاهرساب ةرهاطااساولل مداعلب راسل او لالا نيب زعالو راهجالاو
 نمو ةيواها| كت اهبعاصمو ةنوارلا كل: بعاتم نمكللا ه-رخاق اهرخآن عةئطاملا

 عمسلا هئاطعاتفطاتو هلإ ة_طاماو هلل>ةلازاو هناكرأ دب , وة هناساٌقالطانهساع

 ىلعء| فو همارك اوهزاَز ءانمر كو ٍررصلا جفدو عّنلا بلح قادما ييدماستوا رسبلاو

 ةومعلاتامليلاو ةيظعلاتاف الا كلت ندم كلما صيلخ دعب هنا همادخو هعاستأ ند هريْثك

 فانصاو : هرماغلا عنلا عارنأ ل هتاطعاو هك ارا ماقسالاو هكافماا ضارمالان ا

 لديام هنمرهظي و ادقصهد_ج نعبرمضو اصشك هركش نءىوط هرخافلا تاع رك 1|

 هلاح ناكل هملعاهضافأ ىو ّوااءال الاو هملاكلا ١كالذاهةاسىلا ءامعنل ا كلب ءانسعالا ىلع
 لهؤل تلل تابسا لكي حومذم#ن اثم دال هاوس ةلخ اهاوص)

 هوظفحتالو هوضفرت نان قءلخ م كلو هورطستالو هورتست ناد قمح مكمل. ادذ نالدلتاو
 ىلدو ىدهلا عستا نم ىلعمالسلاو ا.هاضربال ولا نهذلاو امهانأب يلسلا عسبطلان اف
 (ىرتحأا) نب ,رشاطل ا همدكوهل اودهتان درسها

 قدصأاق كن:تندد- ىيمواهأ دش: اف كك سفن تعداخ ىّتم"ىحا

 * .قرفلل ”نزعالا عملا ىرأالو قس د ءامالا لاع ىرأ

 قينم نطاوملا ضءب فهلا قب .* امناوسومنللالوغرهدلا ىرا
 قيل هلئاسسو قابلا نعحرعو * ىذم كلا اوس ىخاملا عتتالف
 قاطت هنمعب نست مب * بحاص لملح ايندلاكرأ مو
 ق ورحاو فيطل ىهذص اهه_ستف 5 0 اوةعدص ىو انا. معاهارت

 هذهداد- ذب نم ىرتصل يور ىف بيس لان ل #قهنعدللا ىذر (ىضنوملا في رشنل الاف

 تاكو قرخاو يطا ىهنص اهب تف لاف ث يح ىونث هنا هنانهملع منك هئادع أضعينافتابالا

 هذه ٌيئطأ ىت> ئامقث وغلا أ هنياللافو ه«سفت : ع لك ةداملا ىلع ةيلامتذئنمح ةماعلا
 كقالخا م ١ (سريدو امالكز 9 ىممنا د_ءبلو جرذلدوءعنو امش اهبل ةجر 2 ةرئاثلا

 وما صج هي تمس وج دمج 5 500051- ج تحس اج 5 دج جس ع دس سس سس صحب



 ئ

 (ىرتخلا)
 اهباصو بوطاتا دهن مل احس و فرتغترمعلان ءالضفدزتسا "قب :

 « اهباعلو رملي ىافالا سو « اهيعسضفخاباندلا اني 0
 اهبارخنمدنأتس م اهنا ارو * لاذمرادلا نا اروعل ريت

 اهباهذناوأىف اهيضترا فدكف ه » اهتيعناوأ ايزدلا ضتراملو
 (ناطوالارك ذىءامدةلا ضعبل )

 بضاوولًكءلعتداجىوهلاتاذو *« ىبجلاةبثك | نيبرادال الأ
 يو 0 تعاضاعومد *« تتلقتالا كن 0

 قالا ىوهلاابمذ ىعوانطو * اهو ءا اوهلا تعماقتراد

 بذاك ظل !الو ىونا نم لد ىلع *« اهي مكن ارجهلاال ىلامل
 مهرارسأهللا سدقانياعككا هيل دتساامم (هنعهللا اذعىلماعلا نيدلاءاهبدمت ريقفلا لوش)

 نمنا 1 كا لك ندر لتناو القع باو ماملاركشنأ ىلع مهرار 5سودرفا ا ىف ىلعاو

 اهفهترطفرو ل مأتو ةرهاظااو ةنطاملا س 0 ىوقلان مهل يهوامىلا ه]_ةءنيعنر 1

 ءامعتلا عاونأ ن مهمفرومغموهامو أ هتريص) فرصو 5 هر هامأا م 1 ناهد بكر

 امزالاك م كعيلةءْناف اهرامغاىلءردت.الو اهرادةءرمصعالىناا ءال الا فاندأو

 ركل أب قيلشو ركشين أب قمح ةهسسكلانئااو ةوطعلا مل ل اخ منن

 ك.تاهدج نع لفاغتو ماظعلا فاطلالا كالتر 1 6 ضرعأن مناد امزاحاةس ىذقرو

 باةعلاومذلل ب سوسموهف اراه>وارساهفدأرتو .اراهتوال- ءلاه هرئاون عم ماسلا ىدانالا

 اهونظ ةيقس ئالاد او ةقلامد_عّد هرعاشالا نامت 5 باقعلا مظعو لاكذاا ميلال قده سم لو

 نيعهارباملا اومسسح ةهةعاباضق اورو ا نسل الاطب | ىلع _هطاق اع

 ربدقت ىلعم يلع ةيلغلاراهظاا ب امصأ ترحم اودارأ نطرشلاق افرض لع ةعطام

 نايلقعمتلاو نسما ناان :اسو مكمل انلزغ ولاا اولاَدم مهلا بوسنملا لوقلا ىفمهتقفا 5

 لعل ةمضقب عنملار كثبوجو مكوة فيزباماندنءناذ كامسّلذي ناعذالا ىف ش :ًاواشاو

 نماليلدءوةاعجامناف لقنلادؤرو تودن كل ؟تومثب كد اهتعا كضَستئنفتقرام انمداو

 دنع غاقروك ذاافوللاذا مكماعبولةمو مكملا دود ره باتعلا ةنطنمو بامعلا فوخ

 كالو ا 0[ ككاو هلكتاذ دجلا فئاطاوركش /|فئاظوب درعلا مايق

 اذا ابرقداد_هيفارطالاردو انرغواق "رمش فال كلم ىذلا ميركل كلما ناب هن رعت

 ”ىلوشم مايالا ىلاو ىلعةعونمتالوةع :وظ مال ة مط ةذئأم ماعلاو صاخن ان متكلم لهالدم
 ىماةلاوىاادلا اماعس ا ةماسلا براشما فانص آب ةنوكشم ةمهشلا معاطملا عاونأ ىلع

 عفدف اهق كا: ليقاهرتش نيكسم يالا ضعباهرضخ ىداعلاو عسطملا|تابسطا عم و

 نيكملاكمملا كلذ ىلع ءاننلا ىف عرش نيكس ١1كلذاهاوانتف طقفةدحاوة مقالا اهلا

 كلت فصدلزبلو نائئمالاو را ! نس لعلم و ناسحالاو ماعئالا للي هسدو

 امظةةنمزوكي» انئلاوركش !اكلدناىف كئالف اهركسشدو اهنأشمظعبو اهرك ذر ةءّقالا



 حاس كيدلاو تبرغابرتلاو * جامصلاحالدقناس اكىقساو
 لالحا اره ءاهأ ىبقعز اعساو د« لالرلا ءاملاب ءامه-صلا حوز

 ميمرلام-ظعلا اهب امح ة رج 03 عدنا خل نم اماه

 باعننوكلا ن نءاهنمقذب نم 3 باشا راع مرك تن

 اهروط ىرد_ طوىلق اند د اهرون ىعوم ران م ةر-<

 لوس مهالاف اهممرش بعمتال 5 لهمرمعلاىفناك 5

 روذع باؤَت هللاق فويل دع روف اهنم ه.باق ميسْسل ل

 منا اهبف ىاشااق اأو مق م د ملك 0

 حدص ىرمةلاو حاف دقامصلاو « حدقلا راد دقف ارود ىلع

 بيطيالا هاوس نم ىشعنا «بدسملا ثيداحأ ىدنعنركذاو

 قاطيالام دعبلا ركذ نا «قارفا!ثيداحأ ىركذنرذحاو

 برطااو انف ظحلا مك # ب رسعلاراع_ثان د ور ىلدر

 باوسبلا مايا ضعيف هدف 00 باطّت_سممظناس نم خمفاو

 لاخلا قاض دو م ىعدنأ * لاق و لمقىإ ةرمعلا اف ةرمد لق

 مع ىلق 0 ندد ا 1 مسخقلا راعثان ىيرطا مث 3#

 ا ”ىولوملا مكصمولا 331 ىوغملا تدباسهم ىد_تاو

 دلك تءاكشاهىبادحزاو 0 دئكمتيزكس نري فزاوبت

 هالات ىلق "لع * هخسأالا ل كب يمطاخو مق

 م هلافعمإلبقىف طباخ «٠ هلسنع ل فغىفهلا
 ددص نمله هلهحنمالثاق ص ديد_- دسقف وهذ نآلك

 قرفتسيالىوولا ركسنم طق #* قيرطلا] ذدق ماا ىف امان

 هعدل ما نم رافكلاأ ازمت #3 همانصأ ىلع اردداةكحاع

 داوفاو ىداؤفاو ىداؤذاو 2 دال سيالو غو ىدانأك

 هاوهالا هدويعم ام وهف #2 ها اوسابلق دا "فاهم أ

 6 وحلا فعرف طاق ضررا هرخا ١

 لوه- لكل اهتن زب ىهسست ةتفنو تحتمل وأ نركلا

 ليل- تاذريغ اروع ثداع * اهءارض بشوت رعتسا اذا ىت

 لسقتلاو ملل ةددوركح ما# تركشتو | تلو تزرح ءاطوش

 (نيزعلاهريسهقلا سدق ضنرعنب نيدلا ىو حشا

 ناكس اهلا داوس ىف مهو اونا 5 اونانذي مري _دلا ناد وءازسعلا نأ

 نايلاو عْشلا حاف ثي- مهلة ل اسنل ل يق بكرلا لقمع مهتلأس

 ناطق كيالا لظ دنع مسملاف * موي قأاو ىريس جب رالتاقذ

 ناهشماتلالاقارف رم هءلقف »*# ندم ىخأ نمامال_سوممغابو

 لتظل ل تت |
 5 ١١



 ل0 ا
 ةمهااةيذجلوصحملا قييهتسلاب لالعمضالا يوو لاؤزلا عب رس ههينتلا اذهنكلا

 ةسيفنلا كلت لاوزت دنع مسام ُم دورغلا راد ساحرأ نم مهرهطتو روزا لاع ساند مهتع طق 6

 سابدالاك ل: ىف .ساكال ا ىلا نودوعب ةيسدنالا ةوسلا كيتاهءاضةناو ةي_بدقلا ١

 باعصأ نماوناكنا لافملا اذ هيمهلاسناسل ىداثي و لاذالاعسفرلا لاما“ "3 ىلءتوةسأسبف ||
 مهلا داليا برعلا الوز م كل را سد فلا وتارزو (ةحخاس) ىبهتنا لاكلا |
 ىنحرخ أ هارث باطء:كجا ,هدهزاو ,هدبعاو سانلا قتا نمتنكل كولملاب طاع لو ||

 ةئدرلامهقالخاتدستك اوابثدلا ل هاي تطلتخاذ رايدلاه زد هىف ماوأو دالبلا كل: نما
 عازتلاو لاّملاو ليقاا الا امثدلا لها طالتخالا نمىللص<لمث ةشدااممتافدب تفدتاو ا

 ىبتنا لماخلك قارامم ىلءعرسسو لداج لكى ضرع ىدصتن ا ىلا مالا ل آو لادنساو |
 كيرلآساف اوزئالاوقلخلا نعتلزعلا» ى ةوقلا ةكلم ىلع فعشلا شوج تراغاذا (ةتاس) ا
 قيرطلاىهقافنانءةلزعلا (ةحخاسإ) ىستنا قيفشلاقيفرلامدعاذالابثالو قيفوتلا ||

 ىشب هنوفرعيال نأ ىبوطف دسالا نمل رار قالا نمّرقشي دل اىدر وامك دسالاموقالا

 ىلا راديبلارادبلاو مهءرارفلارارفلاف اءازرلاومال الا نمملاسهنال اءازملاو لئاضفلا نم ||
 مسالا لو ناو تاف'الا ل نم لئاضفااب راهشالاّت ارهظباذ_ممو مهمصالخلا |(
 ميشلا) ىبهتنا هل زععرملاةلزعناف ةلزعلاةيوازف كسفنسدحاق تافاخنانمنامأ||

 ءاروشاع ل12 لاخلا ناس لعالأ نم ذل مس نب لعدعمأ( قار نان حلاو ؟لملخلا ا
 نالاق بتكلا فينصتفممتاقوأ اونرصنيذلا ءالعلامذ فهمالكن مو غ؟ه ةنسأ/

 لاب ريان نمال قالالاو لاعفالا ف هيىدتقانم م هلاوؤ_بوةيلعهللا ىلصىنلا ثداو

 ىهتنا ناالا لمق ىلقل اهل اوشبداكم املا قدصا اامهل لمقو قاروالا هوو همالقابدو سد
 (ىف ىلا سلا م.ءاقلانب ىلع)

 عسا" ىف ىلا انامندل 2 5 ةلاسرقالج ا اموق فل

 ذ عهسو نيع:_صتام ران | 5 ىزعاقو واللا ةعاد اكانقرع

 م.م ىرةستام ىتماناف * ةئرزب نويعلل ىلحت الق

 ع طم كوز اش ع نءاموبحالاذا 5 ائومءْك نم س أاملا بو ىل طغذ '

 عتمه هاةمعرامف انني لف *« اهلك ك معا هىف اناجو انعتر

 غابأب اراهسوارسكظعتو ناس ل مصفأب اراهوالمل ك صان تانئاكلاتارذ ا (ةحتاس)

 ديوثوهو ععسلا قا نمالا اهظعاومل_ةءبالو د ءابلاىغلا اهات مهفءال نكل ناس

 رغياع ضرعمتناو ذنب ويندلاةيناغلا تاذالا بلطف نوكنك ىلا (ةحضاس) ىبهتنا
 نء عنقاف لوةعملا باب رأو لوقعلا باعصأ ن ريك, أش ةءاور تال فايل اتاداعلا

 ةمايقلامول*ىجبتو نيبلا نمطقستالثا نيبو ةنسلك اهنم فدك اونيفيغرب مول لك ايندلا
 (زاارفس خاوسنمهعمالل) ىهتنا نينحىخج

 ىضمدق نامز لاردالوق « ىذقناو ىرمع عاض ىعدناب
 مالغا اهتمحادقالا الماو 5 ماهاأن نءساندالا لسعاو
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00 
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 بص ىرخالاةأشنا!فمكلام « بّبحلاريغىفئاكن ا كركف
 داعملاف ىبحنسدأ لعرزكح 5 داوفلا حول نءجارلاداوا سغاف

 ناىئغليف هيماسل|لفاحملاو هيلاعلا سلاحا ضعبىف مانالا نمامو ىرك ذىرحدق (ةحنلاس)
 |فىرج دانعلاه+-تةمغلو دادولا رهظ.و قافنلاهنداعو قافولا ىّدد ن م راضللا ضعب

 00 ارثلام بودعلا ن ملا كفر ناتملاو ةيمغلا ف هناك قاطأو ناودعااو ىئبلانادمم

 هك واس لعتفقوو كلذيت لعدة ىنألءالف هم ا ملك ينال

 | اضرلا ىماهيفبلطت ليولاو مدئاانةنوصشم لمذا وطةعقرىلا بك كلاسملا كلت

 | نم ىلا تيد_هأاهف اريشمتلاانب باول فهلا تتكذ ىضما._عضامتالا سفلي
 ميلا لاو رشم الر رع وردقف با ل اموي امسح نازيم هءتاقو باوثلا

 5 0 0 ةمامقلا 00 3
 سمعا سس

 ل هه عع

 كا 0 ل لنج لسا انظر ثيدحلااذهذ 100

 ةحافولا ىئهجاوو ناتهملاو ةهام لان ىةهفاث كنا تضرفولى ا عم كريم لزسأو كريخ هللا

 0 0 ا اما مودال كانت هاج اا لاو ناودعلاو

 ا ةمو تن مر أ أ لل دفة ش تار تاداعللاءاو تا ان

 || لهأ : ارادت ىلا ناننلا رولا لع ريصتلا نيس ةتازماستال سس

 1 اسرق اهي رط مممانفىلاو ايمحرالمسس هريمدتىلا تد-ول ن , املا ىوذتاناكمو ناودعلا

 |ةققللاقهنكل ماعلاو صاخلا نم مانالا نيدو ست كلما بحاصم (ةحئاس) ىدهتنا

 ا اهبلامهراظنا ل_.هتالو املع سان ذا علطيالىت اا ةمفحلا 0 م4.اعدربامل مودع

 || نكتالف هّتسيرفوهذا هسرفوهامس دسالال مرا ناطل_لا بحامع اكد الاه كلذاو
 3 هلا عنو ىلا ن طام ملأ نيسعل رظناو هلاحر هاظن كا فر 0 كلملا سلس ن م ابورغع

 كاةعردق لعن أ ىلا بغارا بااطلا هي أ(ةحتاس) ا هلاوحأ بلقتو هل امعوسو

 1 تا ا!نآفعمطتالف كنأشوك تنم قوفن م ةنونكملارا ها كامن كناك هرعو

 |١ كلاممالّةردقالو كلذ برش ىلع ةقاطالذا مولا قم م-رلان هك.قساناو موتكملا مالا

 أرئاصبلا وأد ج ردنماس رةترصو ماوعلا ة رقيه نعتيقرتاذا كلاس اكول

 ١ اطعالااذ اننا نماموره ككر تأ الو ى سولا ةيترملا بادحأ بار نم كقساناف ماهفالاو

 ىممنا باوك الاوقيرابالا فاعاعءاطنكتالو بارما كاد نم بارا ىناجاعناهن كف
 هسيدلا العلا باعصأ بولق ىلع نننالا تاسقثن رام سدقلالاعن مبمثدق (ةحئاس)

 مه>ايسْأ ممرف ةقيقللاح وهرىكرغو مهحاوراماشمكلذرر طمدتف هيوذدلا قئاوعلاو

 ىواهم فس اكشن الا ةساس 2نوذعءذ.و ةنامسحلا سائدالا ىف سامغنالا مت نوكرديف

 داعملاو ادءملا ن نو ةففلا مون منوهبتنو داثرلا لاسم لوا .ىلا نول. مف هّنالوهلادويقلا



 (اضيأ هنمو)

 ارت مانا تنك اذا غال ىلا ىفاز نيةعكر ُمتغا

 اددست هناكم لع أف 3 « ايلا وغلا, تهمهاماذاو

 (ةدعورخأت صدضشمملا مهضعب بتك (

 قتال مت الوهتاقادا د فصلا بتسا ددجأابا

 قيلت ةهدحاالاو + 590000 ائلْز راف

 ى«وهن لبعد نب ىمومنب ل#رذ رفعج ول مةىلاةيوضرلاتاداسلا نمدرو نم (لوا)

 درو نيتئامونيسجيو ةّمس ةناكلس ةف وكلا نماهيلاهدورو اكو يعتق تراكم

 عيد فوهفود اضرلا ىلع نيد نب ىسوهتانب ةنوعمو د#ت مأو 5 . زدنا اوخاددعناهملا

 ةنوعمهمخأ هدعب تفوت مت مق ف فو هرعملا هئفد_«نفدو نيتتامو نيعست 0 ماطلا

 ةنوفدخد_# مأاماو اهنءهتلا ىذر ةمطاذ تسلا قب ةّقصالمةمقب ناليأف ةريسةع تنفدو
 قدما مأريقاضي اة مقا !كل:ىفو اه رض بن اهنءهللا ىضر ةمطأف تسلا اهيف ىتل اةمَقلا ىف
 مارقواهنعهللا ىذرةمطافتسل ارقرو.ق ثالث ةسدةملا ةقلاهذ هى ىسومني دج ةبراح

 5-05 ىبومنيدمتذيراج قمح  مأربقو مهنعهللا ىذر د6# نب ىسوهنب د

 « (هنعىلاعتهللا ىضر نينمْؤملاريمأ ىلا بوسنملا تاوددل ان 1

 هيحاصرهدلا شح ومسأ نيةءلاك الو + اهلهارتغااهباين الاكرف

 هيسانأ ام ىف سها مر لعد * ام ”اكرايدلا مير ىلع ّرمأ

 هبحاص تامآ ها تقال تشاذا * ةعاسلكىئاالولهلاوف
 ىقفودحملا اذهب عير صتلا ةساسملارعشف عقودقو رح فخ الهرب دةتو فوذ الو باوج

 هيحاص تت امأ سها تءقالَتشاذا 5 ىنا ىلملخ نعىد>و نوهو لدم لوق

 ءاوشع طبخ طبقت ض.ضدهلل تدبلا اذه ىفالول ل_عجىددعملا لضاسفل ناوبدلاح راشواذه

 رذعادةةةنسنتسهللاهرعن م هةلع٠ نك ثاكا ارش وأ ناك اريخ موق لعب > أ نم# ىبهتنأ

 باطتال اذدلا(ةفاس) هراقل نيعبانلارظنتال هرامالاوها+اب رورغملا اهي |(ةحفاسإ هملا

 هتناها فانك ملاطوأ هتناعاوج رب طاصلاهاذيلال ا !هلطيال ل ةاعلا و اهتاذلب علل لب اهتاذل
 علا ةينرع تطحن نول هرغكت هلع ]ةنم هسدردءل ىددتو هل»أو نامزلادسفدق(ةحخاس)

 (زاعارفس غاوس ن ههعمامل) هءالطنيب هما هت در دئاو هءاعصاو

 لاجملافاضدقفمق ىهدنا, ه» لاو لمق ىفرمعلا انفرصدف
 للبس اربخ ىلا ىد تاجا »* لسسل سا !مادملا كات ىنقساو
 ميدلكلل تءاضأ راناجن 1 ميدنلا اذهاي نيلعنلا علش او

 انلااهينقساواسؤك عد *#* نائم ارجل ند ءانهداهتاه

 امتاهرسصعربغ نماهئاه * اهمال نع رمعل ات قو قاض

 موسرلا لعيف عاضىرعنا * مودهلا سر ام.ىعلزأمق
 هسوسو هوةلصحاملك « ه_بردملا ىف ىذلا موقاااهيا



 كرتاهءلاهللاجوافكملا قيرطلا فدكبراءلاسةف هير ىجان مال_لاوةالصلا لضفأ امن
 نوكي نأ ن كم عب راف مف: مناف نيثب دح ةأرملا ثدح (لئلاف) ىسهتنا ىلا لاعتو كس:

 ندع توك نأ نكعام تكساو نك 3 قععا ما نوكب ثأ ن كو تا رانا

 جو زالوا انزع قينمالا (نيلئاضا!ضعبل لدق) ىهتنا اضعلا دي ةعب د رملابامب رضا
 هريزولل ىلملا ضعء.لاق) ىسّتنا لارعلا طاصمىف دكلا قمن« ىلهسا ةيوزعلا ةنقشم لاف
 كلواملا ضءلاق) ىهتن اكلم ل_صوامائادتاك و ارز زولالاة فات ادناكو لكلا انس امام و

 هللا نم سال ىن ا ملاعا | لاف ”ىلا كلامعي صوأ ةافولاملاعلارمضح دقو (ءالعلا ضعبا
 تملكدالك كلام(ةيقودلا ضعبلبق) ى 1 هتلاريغيلا هنن ا دسعب ىدو أن ا ىلا تو هناك
 ىلكشا!ةحئاشلا تسل لاقف دحأدللا ظعاومالكن مىكسالو ل _هعس نم ملكك
 لمعلا فصت ددوتلا ثاك اذا تاق ل-قعلا فصن ددوتلا مرهلا فدئمهلا# ا اك

 دشنا ءاملل هيرش ددشاو مسلا «ق بدو "مسام (قورلانما) ىبمنا نونللالك ضغاتلاق

 بهللاءاشحاكقاشحأران * تيهتاااماذاءامملا ب رشآ
 بطحراتللءاملا تاكف « ىف رح ىف ادئاز هارأف

 (ههجو هللا مركسلاط فأن بىلعنينموملاريمأ ىلا بو دنملاتاولذلا ن ١

 دالوالاو لاملاءاوع“ جساو د مهؤاس لاطفاومي نيذلانا

 داعم لععاواك مهتاكف 5 مهرابد"ل < ىلعحا.رلا ترج

 امو اهيلع ع مقل رت عقوذ ىربحلا نافع فا يشلا دعمت :يراجروا بنرانعن مرحات (عدوأ)

 ىرلاىلار تدلي رسالاسياسأف لاملاب دادللا صذ ىف هضشصلا بكتاب فءدواهةدعف

 نا أف ويزيشلا لزغمن عسانا لأسو ّى :رلاىلالصو الف 1 ةىوب يشأ !ةيصصلا

 هنجش ىكءصقو روداسمن ىلا عجرفقساف ' قش ن ءكلثم” قنلأ سب فمك اولاقو هتمالم

 لأسو ئرلاىلا هئان'ةصرفاسةروك ذ ذملا فسوروعش ثلاةافالمو ىزلا ىلا دوعلابءمهافةصقلا
 هملاأت ةراهللا هل 2 ىف هنادللمةف هنمهث ار دز اوهل ساخلا مديل ابد مو فييوي لا لزنم نع

 ؛طلينوت .”الا هيناج ىلاو لادم عراب بص هيئاج ىلا ناكوهمظعو مااسلا نط ركيال اي

 املاظن الاسقف "هلا هذهىفل الا اذهامنافءوب أ نيشلا 4لابقف هنمعبر دهن“ اكشن ولع
 رهن اذهامو مالغلااذهامهللاقف ىرادءارسشىلا جم ةراهناهرصو باح ت و ىرعش

 نيب ةمهلا ماش فكل سان عقر لول اف لفن ةحاسامأو قاصن مىدلوف مالغلاامالاقف

 ناممعوبأ ىف نم ىلذ افمراوجفوعدومسيو نيمأ ةة”ىننااود ةتعي الثا لاقذ سافلا

 (نيمؤملار» اريهأ عمس) بتنا مهب جلاعت هللا: هن هللا ل»ألا او> ا اذكهفهضشدصق لع ءاديدش*اكب

 هللانا كالي وك لاقذ اذكناك امتاووم «« عبس بوقحا ىذلاو فاح ال_ترهعهتلا ىذر
 هتلار._غب فلاذاو هللاريغب تفل انالال لاق ىمعنع :رذك !ل-هلحرلا لاق ثئثش هت ال

 01 ولاعت هللا مرك نيمو ارغمأ ىلا بوسنملا(ن اويدلا نم) ىبتنا ةراهثك همزايال

 رصبملا عييمسلا لدجرلاة بوصف« ةعببلاجرلا نما ىيبا
 رعشيلء شد بيصأْاذاو « هلام ةيذد لكل نفذ

 - مر



1 
 03 قلبي غب اا ا إاإِإِم-لبللللا

 لوك اشنآمتللاعلا كلهل تاهمصلا

 ىطو نع ىنعزأ « "ىبب [غىفوُش نءزلار اه عطق 1 فريص ىرتاك

 قينغاديناو 28 اديتسغتاذا

 دشنافوصتل مامون لل مقو «ةيدابلا لخدو هنقو نم جروح رصي ماهو

 اًمحدقا عرب . سففالا سداو اقعدقهحوع امو + « اندو ىرعي عوج

 انس ىيأترمصف * ابرطىسأ تنكدق
 تببلا اذهب ىغيالجر عمسف قرطلا ضعي ىفازام مهدأن ب هاربا ناك«

 هلءىثغف "«ىنعضارعالا وسر » ونغم بذلك
 « (دثن الجر ىلبشلا عمو

 هيلع ىدغت اننومكل مةنالاقحتو ا دعبف 5 ةديزم دقالف نرصإ اذأ ٠١

 د ل نإ يعاود د تمي رع يامل ابا لع ناكر

 نام نمّدلا اوعدإ سا 5 ناسالابفوشلا ارهظماب

 كارتذا ضمغلا قذنمل 5 ةحبهسعدنام ناكول

 ىهتنا ناك اك ادعم سلع نيلجرلا حصص دج ربو ماقف

 لوأ بعص هور هللاس دق ماسةيالو فن وذدملا ىز نب ربتلاربا ونأ م.اهريمأ لدحلادبسلا

 ةلزملا مظع ناكو و ىنيلاايلعنيدل ارد خيشلا ءدسعب بعص ىلد .دوالانيدلاودصةيشلايمأ|

 نيوذحملا سلا اماريثك ناكر او رخاوال اقع 7 رقفماجةيالو ف نذدو ةنالكالس ىو

 كفهسبلا تهذفايوذجتاهيناىل قم و لا درالب لا تيلصو اللات هسفن نءىح مهلاكب و

 لاَةؤ لالا اذ_هقفت 1 :.؟هل تاز ري "رمل !ليصت مانأ هش ارا ناد ةرعهأر ١

 نيعلا ىلا صخش دج حام لك ىف تقاذاامئاد تاك ةقرفتلا ماقمىف تنك ' اانا

 رك ذملاد بسلا ناكو كلذ عجب نم ين ماخْئ: ىنيشغ دقواموي تهقفر سلا ىلا صو

 ناليولا مالعالا ضعنمالك نمو ىبهتنا هع وموت تب ةياك اهذع ر ذالك ىلاعت هلا هر
 ىستنا هفعل ةة:مريغب رخام ىلع مدقو هم هيلا عحجاررب ءرعامل دراغةداددحالصب هيرخ 2 ادسفأ

 ادحاو اهجوعناص مهاوق ءاكمل !اهلاقةلك م مك هنعمقا ىنر «(كرقلا سد وأ لاق ©
 ةذاتعزتان دلالاعلا بح اذا هب واعسلا ب تكلا !ضءفدجو »م ىبّتنااهلكءوسولا كك
 || دوعوم مونو دورو+مويو دوهشم مولو دوقفم مول (ةسجمايالا) ىبوت: اهبلق نم يناحاذم

 دوزتف همف تناىذلا كمويدو عذملاو هيف تطرفام عمل اف ىذلا كم أدوةفملاف ديد# موو

 رخاو» دوعوملاو المك مانإن موه ىل_ه» ىردتال ٌكدغوهدو روملاو تاعاطلا نمه-.ذ

 هل“ مهافهلءاض اًضةناالمون وهو كترخاوهدو دمملاو كءندعب صن ل ءحاق امندلاا ماين مكلمإأ

 سهوا نا (مالعالا ضعب مالكن م 2( ىمتنأ دل باذعوأ مادو ءناما هنأف ٌكماَمها باع

 : ءوسلابةرامال س ةنلاناسفنلا هو ريشا رج أي لوالاق هانرخ"الاو مآ اههدح انش

 سفنلا كبها بلكو ركشملا ءايشسفتلا نع ىهنتةالصا نا ةالضلا ىهو رمشلا نع ىهني رع الاو

 ىلعوهيلع (ايبنالا ضعبتا ىود) ىنهنا تاوللاا يلعن عتسساف تاوهشلاوىماهم
 م
 ١ هت



 0600071 ]| | | 0اا اتات ا1ا

 ابو

 راخصالا نايم فضه « ى راج ف طل اراه ىف

 تندعت 5 ضعندهن 17 ىيم ف رطل تن هطسؤاف

 , ىج هعئاصافاك « "ىنيماكح ماخرلانم
 لملاق هناق اهفصو ىف ه«ء لسنا ا هل وب املكو

 . «(هاكرزاكف صوف لصف)«

 ىهايم اتللشع اها سأ هاكر راح, ىدئةءقب و

 ادصااباقلا نعولجي اهؤامو * اديذا سوةنلاى< اهّواوه

 ءوذ مه اهلابذادّرغك * هع ويظل امكان ر فو سدلاو

 رصعلادبعي سانلا اهدصقي « رصح ريقي نيتاسلااهف
 ىتتنخو ةمأو ةزحو » ىثلأو رك ذف:-ص لكن نم
 اوداعو او. رودس لق م 03 داك الو مهد :ءدال

 ىداش مهم لو لكو « دارطلا ىف ل_اناك مها |رث

 الا دع زئاجريغ م وبلا اذ ىنال زئاعلل ءر

 «(اهقافردعب واهقارفن مرسلا ىفةتاخ)*

 ةارهلا ف نذذوانل تدم نق اودالا امئمانا ادب ان

 احازملاو لزولا لغالو +“ احارفالاو تاذللاقركسأ

 دير انع فعدم رهدلاو * دع ر اهلطىف انشع و ٠

 اهاوسىف سععلا تمطياق #2 اهاواهلادوعلا ىل_ءاهاو

 لاطه لباو ثدع بوكا لاصولا ىلا مات تمس

 مالا !برطأ ىئم كدلع « مايالا فااوسان تنأو
 هصكو هل اود ان دمس ىلع هللا ىلصو هدو هللدةلاو هؤود-رالا تع

 « (حافتلا فدو ف«

 برطو هيلا قوشاهاو * اهرهوجفحو رلاحوروه
 ثركلاو هنءنزالا دعو 5 هفعض ق-كنل باقلاءاودو

 د حبست نولوةياع كردص قيضيكنا لهثدةلو ىلاعتهلوقريسفت ف (نيفراعلا ضعيلاه]

 هماعهللا ىلصهنا لة اماذهن هبي رقوا:ءاعءانملا ن نسم ك.ف لاقياملأن محرتسا ىأ كن ر

 مالعالاةخارلا انءاع لخدأ ىأ ل الب اءانحر أل وة وةال_.دااتقو لودر ظني ناكل سو
 اذ_هىف طرد -هوةالدلاىف ئمعةرق ل سوه اءهتنا ل_دهلوقىلاى :رثالا ةالدلا تقو لودي

 قوشلاراندربأ ىادربأ لالا لوقي ناك مو هيلعدقلا ىلص هنا ور انيهجولا دحأ ىلع لا

 قوددااهركذ ىذلاوشىعملااذهوديريلا عارس اكعرسأىأ دربأو أن اذالا لمحت ةالصل ىلا

 زخحاةروسرمسكتت ناار يطلاد الصربخ ا تهض هرعناو»و روهشمرخالا ىءااو هسورهللا سدق

 راذشأوهتسل .ر شر انتدقوةيدابلا ةس اس نم رونا ني. اوبأ عجر# ىسهتناءاوهلادربيو

 اريغش را اززسالا تريباغتوأ لامقف تامصا ارغب رارس الارعغتن :لهدهل لءةفهمنص ترغت و ةساتمع



 1 ناسيعثةمادم مراوص « نانجالاو باضرلاورعشلاو

 نوهااصولانناىنوط .*» نولامصخ تاد_ج اسمع

 .* (لاجالا ىلعاهرا فدو ف لصف)»

 ذاع الوامةررخال « هفاطللا ةياع ىف اهرا

 سمالالاحبوذ:ناداكت » سماد :ءروشقلا ةعدع

 ىئاوأ الينا ةيرشأ « ىناودلا اماصغأىف لاخت

 هب رز بسه دنع ةصيخر « هيفيكلا هذهب اهمناعم

 رصعلا تقو ءاحاماذا ّت- +« رصخلاقوفلاقيلااه-رطب
 راجلا فلعمف هحراطب « رامقلا ندم ئث قندقو

 * ( اهينع فصو فل دف«

 بترلا يلعأ لاند فق هناف 0 بذءلاف صول اه تسلف

 هريس بد رغلاب لق ن قز *« هرب بببللا ركف ةنم قدا

 لوءطعةداغن ا : ىكحم# + لو-طااو ه-ةطاىق هضبأ

 درو م ع_صاند_خ مث مم نم *« ىدصلاياةلاىلاى- يشأ هرجأ

 فرعض س ءان فرط 5ع 0 ف.ردظااىدا ى 5 هدوسأ

 5 ع فاول سل * دعلا ىفةريثكح هفان_مأ

 ”ىمحاصم ىنويثكحو « < ةلاطو ىرفن هن

 مالكحالب نيناثلاقوف * ماسقالارئاسن#م اهريسغو

 نامئالاوراعسالا صخرأىف « ىناعملاو فاصرالا هذه

 رقولاد_هدرقولاهئم عاس « ردةفلاىف هل مام ىذلاىرت

 ارصعشهد_ئع فداصي)نا .ه ارش كهف اعرو

 : (  اهطبىنصو ف لصف«
 ريسخلا ةنطفل اود هفصو ىف * راسم همس نم ا هكطب

 دصأاددعب لاصولا نمىل>ا « د_-ري_غبواح هسعيج

 هبو_ةالبرزهناذ *« هءةنوةصاولا لوقي 5

 سدحر يغب فاو هنال « رزنلال_لقلا سؤلاب عاسب

 ىراكملا ة رحاب ىبالق * ىراردصلا نم ءرملا هيأت

 *(ءاز درماةسردملا فص د ىف لدذ)#*

 سناحم نم ن1 ىفاهل سدل « سراد-لان 10

 ءائملا ةعشرةهة بدم 5 ءازرملا:-رذماهرهش

 هدب .دمةعسف ان ا( يه ةنيكم ةقئار# ةقمشر

 دالسبلا قربظتلا يدع 5 طل ااوةاب زلاةءاعىف

 كفلثأ ندعة:ءام 0 تارخرتدقر جالا ب هذلاب
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 مكس سو سسوس بسسس سس سسسسس هسسسجس سس سس سس سس

 هليجلاة فيديا ارودلاو « هلدخلا نسامح نمتوس

 ولسعالا ادق: ن مو 3 راصمالا ةةبىف سلام

 اهقماهب ناك نك وط * امقساهلهأ ىف ى 0

 ءاسنلاو رانُملا الو الك « ءاوهااوءاملا ىف انهلثمام
 ساخن م نوفاهلاق 3-0 سرادم اوتاعاملا كإذك

 «(اهثاوه فصو ىف لصف)#

 ةنطاتاءقن ننهناكص ه ةج ءارولا نم اهواو»

 ابلقلا شي وردصلاحرمشيو « .ايركذلا سيو جورلاطسبف
 هّوَه د رد رتسلا «*ىظالو 5 ةرطا له هدةمفصاعال

 لاذاف لئز ةداقغحح « لادتعا ته طسو لد

 سادللاو نكسالا نعت « سال_فالان رهدااهامر نك
 اهاوهفف هن كح هنال « اهاوسةدلب بحاصد ال5

 رس غلا ةدوان ةنرشو « زقلافةدحاو ةسح
 هءةكتاهدرب دنع كلو « هيقكت اهرح ىف هذ-هف

 *«(اهث امهقص 0

 تارغلاولدنلااملدعي « ةارهلا ىفءاملانا لقول
 دءهشنم كلذ ىلع مكف « دقياانلوقاا اذ كيم
 فادصالاْئِل ال هناك » فاصراس رامنالا فار

 هرارسأ ىلع هفءلطنلب * هرارقنعرظاتلا بعتحال
 نمر ىلعوهوافدلا نم 5 نب ريشه ةعروغ نظت

 فالخ الدءام هل-ةمام «فادوالا وذ ارنزو فسفض>

 ماعن 0 ااعاك » ماعطن مفداصام مضي

 « (اهتاسأ ف صو ىف لصف« :

 هرحاس صارم ظا1ذاتاوذ * هرفانا اءامظلا ل_ةماهؤان

 ىهاودلاىلا همدج ناسي « هءاوالا كسانلا ملح نيلس

 ظاسمل الاب ةانشت نم لقت « ظايفلالاةيذ_ءدوش لك نم
 اهرصخ بي دالا لاس نمفعضأ « اهرغث ببللا سع نم قمضأ
 (ه انع هلع هد اناع « اهادخ تدهش دتاحكحتاف

 ءكاسنلا دهازلانيددسشي « لات سعات نر هر ؤر
 فاطةل ارب زعنامرىدثلاو 5 فطعلاواو سدلو او غدسصلاو

 ءاف< ٌةَرْعَخ لسشم ىلقلاو ٠ ءاملكاح هارى م.حلاو

 فقس ناوثلأ لال_-رص# « فدرلاو اهرغتو انهظفلو

 درو ”ىرط نامر و نبصُع ع ل_للاو اهذ مواهدقو
 ا ا ا ا ا يل ا ل ل سل ل

 مع 1



 فر

 رذعلا,ك_ستنمبيد سلو « ىدعلاو كلملارادغالاهدعابت
 * معطعبل) 1

 بانعلا نم سفنلا انمفش * توم لبق اممم نم نئل

 بارتلا تهت ةريس> نم ممكت 5 اانملا ىدبأ ايت رفظناو

 ريمالا نزال مالكللانمصدخرلاب توكسلا ةميه عسبنال (ءاكللا ضعبمالكن هق)

 ماسه نم موعسم ,مسرمصيلا (لبق) نيقدمآلادسأ سفن هب ةسسط هن يعأ ام ىب طود ىذلا

 ىمهتنا س ليا

 «(ميحرلا نحر هلا مس«
 لاللاولاذفالاو دحملاىذ « ىلاعلا ”ىبعلاهتدحلا

 ىتاهتلا ىطصملا ىلا ىلع « ىتاسلامالسلاو ةالصلامث

 راهنلا عم لالا فلتخاام « راهطالا 4 ءالادلاو

 نيدلاءاهب ىناملا بنما « نيدلامون وفعلا حار لود

 هيونع ىلع ركسلا ليساو 5 هيولذ نع نعرلا زواجت

 دمكلا طرفنمباقللحرقم « د_م رباشقو نيوزقف تملب
 اىهقلاقذاحلا بد اور 5 اق رابهنلا فرص نم عني

 اكتر ا ةكاسعلا سردوأ #3 رك ذوأ ةوال:وا ثعحم نم

 لزءعاهلاغشا نع سفالاو « ىلزنمموزلنم تممس ىتح
 هلاهطا مس نماهنال « هلاطيلا د اع ن نم م نكن و

 لابن نم هم هتاف ع ىلا هل ال-خثم 60 هرذ

 ىراعثنمرعشلا مظن سلو « راعثالا نم ىهبأدج ألن
 دارطاا فر كفا اداسج فلا < ىداو ياي ركف ف تنكو

 0 اقدصالا ضءد يتم © لايدا اذكى الاافيبف

 تاّبكااورشنا ةعماح * تاس ارهلا فصأ نا

 1 2 راما ف هلجشلا | لع ونع تيرم
 ىنأا,تطةس دق ريبللا ىلع « ىطمىعمدابنغلاو تلقف
 'ةزيس- و ةقئار ةسعب دب 35 هزو>رالا هله تمظن ُ

 راغمالاب للا ىذقي اك * اهل ىرامن ىمظن ف تدضق

 هرخاق - ةنام اهكاهذ » هرهازلاب قلك د اهتمعس

 « (لا»الا ىلعاهفصو فل دذ) *

 هدة رشد _ةثاش ة_علدب « ةفرطل ةد- اب ةارهلان ا

 هعننم سم هقيشر # كا عيدي ةسأ ةقمنأ

 شلل م !عيوسو « ءاملا لصتم 5

 ارورمسلاو طاشناا ثرويو 5 ارودصلا حرش« اظنتاذ



 ا وم

 ىدحوب تؤ ىوهلاتقكو « هآو-مم ضاع نوح حاب

 ىدحوتم23:ىوهلا لددق نم 5 ىدوةمامقلا ىف ناك اذاق

 « (ىلاعتهّا هجر لماعل ا دمت نيدلءاهب باتا عمال
 اعمطدقو] هول نمسك « امجدقابلا هنا ارقىوخأ

 امممنا لقربثا ىذخ « اهب ت فاذا ىتدق عمسال

 5 هلول#

 هلوحأ ام مولي نملهجأام « لجأامبحأ نملجأام
 هلوأام داؤفلااذل أم ب صصغنمةمادم عرج ك

 «(هلو»#

 ىسالح نع نامزلا ىندرشنا « سائلا نيبةدسولا نم شأل
 ىءانتتساهبوىسلجموااو « اديأقيرقمسميرقاقوشلاف

  (هلوز

 هلا مدصو مكحوا دعو 5 هلاعمكل صول د صلاها و

 ةلددحامو مكلصو لمأك 5 هل مأامو مدص لد

 »م (هل مول«

 ىنائفاهرعحم مورازذا *« ىنام- اول _.صونجدردباب
 نارسنملاهلمليىلةقاطال. « دك ةسنلع كسلعهقان

 «(مانملا ىف لسو هيلع هنا ىلص لا ىأردقوهلو)#

 لاكتاحواودعسلاةورذ ىف 5 ىجااطام.ناك رلمسساو

 لاقعلا لك الا كح :لف « اه هرج نم لصوأا بمطريصف

 لاصفلا ىلاما رع اذكهو #« ءاشعلااهبرجقلا لصتاو
 لاولا دعب علاطلا همتئاو * اهموق ىانيعتذخأ اذا

 لامو ىل>أو سفتلاهيدفأ *« اًمطعتسم لالا هن هنرزو

 لاحءوس نم هاقلأامر ىوام_#*لانم ه اا اج ىف

 ل اللا دةعبىرزب قطع 5 ل فاعلا رهظاف

 لامخىف نكيرلام اهمال-ظ « ىف تانتيإ_ءل نم اهلاسف
 لاق“ ا اطعا ان تحضاو اهم « اح -رلااءاطمت اتش تامأ

 لال ازوهطاكرم هةيفاص * هر + اهماإظ ىف تمس

 لاب اك اذي نيسعلاترقو ىلا لسهاب باقلا جوناو
 لاوثلا لاذي>و:داتنكام « ىتا ىلع تانام تانو

 هرعمنمهرادباب ىلعبةكبتاىهأو افدلا باددنع ةفرشملا ةكع اطابر عاش ماشا(
 ئَسملا نبذه

 ارطقلانمداّدولاا ىف ىصاوحنا « اهنصلاهيلساتع مسلما



 امحيهدعب فو راذا #* مهاقهتا هحو”ىأب

 امسي يملا لءفام 0 موهاوق نمو مهنم ىلحاو

 *(مهضعبل)و
 تايهاذ نت ندومسشو « تال.ةمز/ا هلا نم عارت
 تاعتار تداع باغالظ *» بئذراغللث ةعورك

 « (ىدفصلا حالصاا)«

 رذاعىل وكم لد 35 هرادءلوقب م

 رئاد هسلعان أو * هد عاضدرولا

 *(هلو) «

 2 00 »*» قكامر هنافحأ مسموم

 هاوسىلامتءنا

 «(نيوزقي ماقال لوطن مهيامل ةمباكلا عماخلا«

 ودعا ء.اوموةفو دعناناو موقف 0 ضرالا فناك الفل الكت هتحادق

 دحافا رد دو مهر اها س لو 35 ةريدكص 6 مسهلا تاطاتخت

 دعسأب ىااضقاف ةسس 1 * ة.ةعاهارأ ىلامآ لاحد او

 د_>اهاأم ةمعم ميدان كلو »*“ مييفلدعالذ م-منعل ترن اروستف

 ل **ىمهو ل-:«مىل_عفو * ىئدستىلاْزيسقلا إبنك

 « (اهلسرأ يده ىلعمهضعي بتك (*

 هلءلخلا هيدانأ تع * ىذلا ىلواااهيأان

 ,لملقاندلا كقحىف *ك 2 نهةبدهل مقا

 . *(ىناجرالا نيدلا مصان ىخاقلا) «
 اوملارمشأ ىو لقاهتدرواذ ه ةرفشن ؟ىئاةماراةعنت
 روفر سناب م » هناتىداوف نع انك "ىنيعأ

 + (اهلسرأأو ةيده ىلعم مضعل بنك (*

 كإثمردق نعل * الملق امثتاسرأ

 كذب ىم هلمقاو * هيقرذعلا د طساف

 *(للدوخ»
 ىل_غش هنافك:ءناكام « ىوسثي دخلا هذ نعتلغشو
 ىلع دنع هوتههذدقنأ #*ى :رظل ودم وح مدأ و

 ليل تربغ)»
 اناك م تنكدقوالا « ةلاحف نوما نكي
 اناقك تمهفاو حان * نا هءلعلضفاا لنك

 «(اهلو«
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 لوله مراض ؟ ىدوذب بكمشااو ةسنملا نه وخنأ نك

 لوغهتئلاع ولما ككإلمئناو رشونأ ىرسكن اونالا ب رنيا

 لوزتلاملااهاتداكو ص #* رالاءإ هاوص تقيطنم نبا
 لومسلا ءاثغاا عشقتك ص « رالا نع نوألاب رو-ّمعدق

 ليلج ءرر 0 نوصم « ىرذاو بول هلا عطقدقاو

 ل ءلع بولالو»و تا » داس نو.علا ف و-هف امسان

 ل.« ىبحاصأب هسيلع ىئ ريشكصاف الج هريص نكح, ند

 لد وطل هدعن نم ىنزوسن ا « هللءيىنزحو اسقانهما

 ليز باسلا نم ىلئو هع ع طل ١ نأ عر
 لد رست اير تا ةك>-تفاا 0 سكات

 لييداساهبا ارث تدضأو لهنا لوا ”هةل--د 1 ةراث

 «(روصنمنبناملس بوبأوأ)«
 لسحرلا بح ن*ناحدقو « ارئاحىونلاةادغ تمّدب
 ليستىدخ قوفتدغالان « وفللاف ةعمدهل ف
 ليوعلا ىلع ىضةيناكدقو * ىلءوةلا نم عيصن لاَتذ
 ل وطءاكب كيدي نيف « هتفنال ل _عمدب وفرت

 (نب ابعت هه دنع ل قاد

 اعوصأ عاصلاب لكقلا ف مولاناكو « هب .[سوغ:نمءامداندرو

 اعجب أرآثلاب فدك نكلو ءافو * انللتب ؛ نمراكحفامو
 اهتمت كلت ذاضعب ت.طعأو 5 هلكئشلا لع ردت تنأاذا

 اهعتاؤءانقاا عادم محاسصف 9 انقومسس مهنماس وةئاننعر

 اعوطتدق نم ص فل اد_عيداز اك مهيلعان دوامي دمها انيذق

 اعشقت قس سعث تءارتامإف « ضراعُء للا لطان نممهاناكو

 اهزنم سول فقتل مسهتباصا « امهسأدها ثريحلا "ىلع تملف
 (هنعمقفا ىضر نيدياعلا نير مامالا ىلا بسني امت)

 ىلكي سد هسّؤاههدياك أ * ىمىلات تاةؤاذدلا ىلع تد

 لليربغ شسعلا هياعمارج « هرايم ”ىلعزم في 001 |
 ىلع ءاطذنمدانع ىمهسب * مكسر سلا ىاآ من تلاقف

 ه(جيزلابحاص)و
 كوفس مول نززتهااماذا « انف امسأ عصنل اناو
 ٌلوللا سور ندداسغاو 01 فكالا نوط نهربائم

 »م (يبابعلا ليعج- اني حلاص)و
 اط مهدعب ىعهيوطي » مهدعب نمريصلا باغفاواع
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 ارمشدش سم ةمادملار بدي * ارصق امو مالغلا ىنانأ

 اركسانأ ل بقه,تركس « نداشنمحارلا اذبحايو
 ارفسأ شاع م هللذ «* بولقلا ف هفرطازغلازغ
 اركحدق نذؤملا ثاف د. سؤكلاراكاثح يجدن

 ارطست نا فصولا نعل 2 »© سو.سةلات ان نمةقّدعم
 ارثكأ اهب ولو ىحضضأف * اهبرشىلءلوذعل اىناحل
 ١ اركنملا برشأ عسل 3 7 اهبرشنأ لاقو

 َئ :رتالامةمادملا فىرأ «* قنفاق لودع كلا

 ىرولا لكحاورأواهادف «ميدنلا حورو ىسور لعجأس
 03 ىفازغلمر ازا نب ىلعنيددلا ونوم)

 افوسعالا_هفدهتلوأ 300 اماذا اعفنك لوئث قمع لاق

 فورا تسكعاذاحبور وهو درط نانا قوردب اور دوه

 112 و فالو)
 نائسريغب انسحانةلاقوقي * ادياذا ادق نهغلاك فه ىذو

 ناضمر قرصعلا ل.ءقاحايم ه» هلك أس انلاى :رب ه.قام بعاو

 ا د5 حو كقف)
 لفقم سس ربغب نارواعتم 5 اذسنس نماذسدل ىو ود

 لزَملالهأس ور عطقلالا * ةحامل ةحاحل نازرببال ام_هارنق

 (, : : فز
 ماركلاو لئامالا فصودل * ماشللا نمدعب ءئشامو

 مامزالب ترظن اذاّررع ه فرح لكو رت هتلو
 (م 1 م 5 ف)

 قوش دَعلا 6 5 بنذالب بورضهو

 فوشعم دقلاق نشر ه سايل وع

 قوسل ىف طاشمالا ىلع ادبأ ىربام رثك أو

 اع توهضما اذه قوويكف نيام سحو هيقكن يامئلظأن ممقاعحر (مهضعيلاغ)
 داهحتوكسلاو ىح كمالك * امنافتعطتساامدةسوملكت (ىئسلا

 دادسدي د سلاريغ نع كتمدف 0 هلوةتاديدسالوق دمحم ناف

 (ةرب وصلا ىنيسحلا تاداعسااونأ)

 لملقماقملا نادوزتف » لّويءانفلا ىلا سلك
 لمس ثدحو ليج ىضقتي+ موللكه يرغرادف نمت
 لوفقبكرو“ هلحر عمه بكرذاكرالاذقاناكو

 لوم هناول مصشب ان » افالتئا فرص ىلادللاف
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 مظل! فنطقلا ضايبكح ىتلو « لد_نم لدللا مالظوا_ ابق
 ىفود>نطقاانوكيقوملءقنم * ةمك انىشوتاأف مٌمثتمدمدذ

 (ديلولا نب ) ْ
 بطر نمندغلا ماوقانو 5 ةضف نمقدرالا قعاب

 ىلقنم حرة ن اردت: « ىئتيصقأو ترساحت كره

 (مهضعبل)
 ندمزلا ةغبصامتريسغ ةروثاك 5 تدغميجما الملل ةكسم ىرأ تلاق

 نوتمربغ أ بيطلا تاور * نملدبتلاو بطب بيطتلقذ
 نةكلاروذاكلاوسرءال كسلا * اذك كاذ سل نكسلو تقدصتااف

 (ةلودلانيق)

 ىروساو تددان ىلم> راند 5 دقو حال ضامسلا ترام

 نةكلان مىّدس طخ وأ »+ هيله و اذه

 ١ (رهزاهاا) 1

 اثيللاه:طانتقةحناو « رخءركحأس ىلويدص
 اميدحلا كاذاوقك اهتلابو « هنعلاقينيعمالااًناحو

 (ىباصلا) ظ
 الهسوالهأ تاقذ ملا س# فال امظ ىلع فراز دلو
 ىلح أو مادملا نم ىبشأ ىه * س اكبثر دملا نمىنانتسو
 الحو اصنو هيانسض نيد #لاداوسىفيلحأ د

 الم هيلع ةقح نم هاض * رأامو ْيِمداّوَملا داوسمأ

 (هقنايزتعملا]

 ىبصن مهئمرحسهلاب تالقاف *« نامزلا اذهءالخا تولي

 يبرغملاو دعنامعلا قيدص »+ مهسقصت نا مولكف

 (ركسلا لاسهنم عقو رعأن هرذتعي ساوونأ)

 لهأو عا تنأ آف ىعف عاق »* باذةمادملا ىلع ىنهناك

 لدقع ردا ىلعهلام و ةر_عكسلافل اودءاعذخاًونال

 (خآ)
 لاعتالىتا!ىلوالا"هلعلا ىه « ةعدقميدقلا بأدلا ىلعاني رمش
 لاعتا لا ىلوالا "هلعلا ىه + اهناتلقزيسح ىفنكت مواف

 00 رمل

 ني هتئلطا تف * فكرازدقو يبن لو اوه

 دقرت تمرورسلا لف * لاصولا لءلرمست تكد

 (ىرجاحلا)
 ىلا: هن م و ع ا جس اس ع حسا - . تفوت



 (ىلاعتهنلا هجر ىضرلادمسلا)

 دعاالاىديألمرلاب هبلقت * دئاوعلا لبلق كاش رع كارأ

 الا 1
 دقارربي_غامناسنا ةفورطع 5 هفرط مصخلاو عمدلا نيب عزو

 دواعملا لاما ف طىلا قي رط « هنالالا ضمغلا اهييطب امو
 دماحي اهيلع ىمدالو اهيلا + صقانيميدقلا قوئامرادلا ىه
 ددا وب ىم ناعطالا غلممال ]و د قراقمىدءعيبا,حالا قرافاما

 ا ىدح ىلع 5 لزب ل مهلا ن م ءاد ب وأن

 دحاوببرح لآن م انمونامو 5 مشاهلآ مطمس !اموبتركذت

 دعاوقلاّك ل: نانذب ىلع اولاعت 5 مهلعلاسأ نوضاملا مسهأ ىإ

 دلاوود بح ثران ءانوذت * ىورلان ا

 دقاربانم لمنامع هللاخ « انياصأ انعراطثلا دهقر نْئل
 ا ءبراوذ * هد انكحئاسمها انعيط

 دئازب ني رخ الالف ق ىلع 5 العن او نيلوتالا لذ سلال

 دصاقريغانمانعأ ىيرمسا «اضرلا اوعئمدقو ىضرتنا نوديرب

 ل جاوري غىنااموبتاقاذا 31 املاظّوحلا اع رانتا كسدكا

 (داجأو مهضعب 1(

 نامزلاا ممن ضي تءمسناو 2 تو ”ىمبنامزلا ممساذا

 هربغ)
 ىاصشالا ىجلاركذ ذىرحام « ىنالتبادعبلاو نيبلاىذلاو
 ىناربو ميلا قوشلا ىت هد *» ةريجنم ىجلاله أ اذمح

 نانعيرهيلا قوشلا ندك ه  تعاولس تراك
 ثاريطااتعلقأوأ مهضرأ 5 ىلا تراطاذاريطلا دسحأ

 ىامالا ىطعأ ىنناول مهو »* امص ّ جتنا ىءأ

 ىنامز منت ىف ىطقتو * مهب ظحأ لو رمعلا بهذ

 ىناةكدقام كدعي نم” لح د“ مدعي امارع ىنوديزتال

 فا. دهاعى :وثلا ليقاتنك « ىذلادهعلاا ذا ليلخاب
 ىئاينتالنأ فاصنالانف #* امك ىرك ذلثم ىئاركذاو

 قانقو قءدص مزح* ىأ * ىلع هاوهأ ان أنمالأساو

 (عذعبا
 القسا: ادغهظف-الوم+_* للا ةءدف با شلل لقأل
 ىوو بودل, محلا دوس « السلق ماقأ انرازرئاز

 (مهضعبل)
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 دعبأا نمريخرادلا برقثا ىلع 5 انام فشي لذ انيوادت لك

 دوىدن سلءاوهتنمتاك اذا 5 عفاسشب س لرادلا برقنا ىلع

 ءاكسملا عبرات فىروزر هشلا هركذءاردالا »كسلا ن م (دنه نينيسملا ني لع جرشلاونأ
 هلوقهملا بسأ

 دراقلا ددحولا َنييلا ومس ه. اننا ىلاعمالو ليعمللام
 دك رايت تا ولآو «ةدير :ءا.هسلاز امم سعشلاو

 هرعش هو ١ سبّرلايشلاةذمالن لذ ناك (ىوصعلا هقادبعوأ)
 هبراش دربملا هاملا ىببتشي اك * ىهتشاوىوهأ بايلالاىوذثيدح

 (ه 1 يول و رلانبا)#

 مورععىنامالا ل صو نم ألو «ب اهاصول ن_ةعداموب ةصورو
 ىوراهاتاتكنم الاصوديرأ *« ىنالصالاام نضنلا ل :ليسلاع

 دبع وهف هاكلمامهو ىضغلاو ةوهشلا تكلمىنا لا: كلل اء ضضمسا كنا (طا ارقسل لق)

 (ىدفصاا حالصلا) ىدبعل
 درا ىنعم لك ه مف تءجيو 5 هرغل ىف ىحن ا دمزنكت قفنأ

 درابلا ف ىلزغت حارو كاف *« "لبق كل ذرجأ هنم تبلطو

 (ىرصملاةنابثْنبا)

 هلاّتحلا !نساحل اريثك ان «ارقذ سالو "لمع فعال

 هلاشق ىذو ةلازْغ كلت » اداربلا فةماقو نيعّل
 هلو

 ىلا نيم طرفا نعل نا سطس رن لا
 ىنأ اذهو ىلاخاذ لاقن +« ىجدلاردب وك ملارصناو

 (شويحْنا)
 هقيربانعوى" الملا هس كن عءا# هه>وبميدنلا ىغيقطرقمو

 هقيروهلةمو هيشنجو ىف »* اهقادموامنولو مادملا لعف

 (كيلمنبا)
 بعتلاو مالا ظسرم غ لثألذ 5 همز امثاعمط مكه دم

 ننكلا ناتكوا طللاةرحآف * بدأ ىذام :مايلص نكت لنا

 (ىدروالا)

 باسحالااهبت مع ل خانىف «» اهتعضأض اررلا لم حتادمو

 باذكر عاشاولا# حودمم_هلااورصب أ وةاورلااهدش انتاذاف

 (ةلجبأنبا)
 ميمبافهاوهأ نمةعاط تيكح * هرتس قفالا غو لالهلل لق

 حومءن م كءفام ىلع مئتركذ « دقن ءاعام علخ اق ةراشملاّكل
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 هسرسالا سكلا معاك « اهتسابا,يصخ تقخ
 هيضغلا ىدكاقف اذهقعطأالىأقباضت "اولا 2

 هحربتلا لح دئالف تاه نص دع السخالهناتأراداف

 هد ركنا ل بقارذح نكو « لوخدأاتقو دنع هي قرت

 عماهيلا ل فاهاب ا هئاطعاىفترخأ تن ربللا قرط ةيراجب نارزيدلا هندعوال (ةمالدوبأ)

 لكوتللاةيراج ةنضاخلا ةدمبعمأ

 هديسشر تناكناو هتلااهد_ثرأامنأ 5 هدشدنع ماب هللان قدم س.ىئطأ

 هدصقنب رمثهنت ل لطدرأو تنأق أ هد ءاو يحلل حرش خت نأ لبق ئتدسعو

 هد.وق ةنمىثارفد مولى سف رسل «هديدسى رسايل كامات صاخأ الك

 10 :رطت هون ءمتاايهبو» هديدّقلا لمماهقأس « ْز روع ءاةعربسغ

 ئهتناةراععمملا تثعب ورخالا تنل تداعتساو صد ش تكصذا لع كرف
 7 07 5كم

 راهنكه ترو « مال_ظك ةرل طو ه«ىراتلملاهه-وىف#« راذعلارا ارمضخاوال

 ىرارقهنم لاصو هلا دعب رعملاىفّرقالو ىراهتداز همشب * باضرنمت ةردجو

 رارو» او هفر طق ه رتل قرط راع « راثئااو هسا * ىورفنت ىظ

 رازالا لضنوهالا ىف * هملا ترس دق مك ه كراروأ ةلفدزو 5 قيدلم هريصأل

 راطخالا ل_داوك «» هاا تيكرمكو «ىراذعتءلخم كو + ىا ارغتسل م كو

 ه(هياصعأ ضعب بتاعي ىلا صا
 له_ال ر- هلا كلذو ههتفلخ افالمج تدعو

 لمطا لفحلا لباهتاذا « سمان ىل كنانتلقو
 ليذلا ان-ةلاامفرسسكت« ةركىفذ ةرصندق كو

 لعأذالوقلالعأت هكلعىلءةبّنمأت سلو
 ليليلاهرخاكنيسح هب هب هزعقزابلاهلاقاك

 له مهيدنأ فوذنمو هولا سلجْ ل ارأ لاقو
 لكنت هالقام ضءبنعو تماصاولءاكتنأو
 لوقم مهدستع ىلاحو « ىطان ىنأ عم سدحأو

 لكلا“: ًالوذر ءاذي 3 مهنكماو تقدص لاذ

 لءمئامو لوةتتنأ آو ٠ طقتاةامو تاعفىئال

 «(ةساحلاءا ارعش نمو »و ةنمدأانبا)*

 دحو ىلءادسو كارسمىندازدَةا ده نمتده ىمد امصانالا

 يرانا ٠١ ٠١ د ىلغ < ضصصلا قتوربف ءاكرو تفتهنتل
 ىد. نكمل ىذلا تيديأواعوزج « نك الو نيز لا ىسباكت مكب

 دولا نم ئشب ىأنلا ناو لع « انداذا بحا نا اوز دقو

 نام
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 ماهغل ا ىدي اهيزرط دق شع * !١ ضورو ضءباءشلا 0

 ىامز رحت يملاو غوهلا !ىدانأ اوىد_ءاسيئامزو
 ماظعلاتاحداذا ىجرحلاو« ادرفدحملا ارذ قترحلااميأ

 مانالا ف تقّرفت ازمه عمن تنم ىتل الملا فلاب
 مارم از يزع قره ارسسع د ال نع را دتلاةو رانا

 ىناسل كؤو لاعراذفنو ه ل-ثأد_تور_هاط ب تع

 مالكي م كم الك ا:ءْدشو « لاقع مكحااةءانر ةدق

 ١ مارا رسم رجلا ائاقو طخمسو لا عم صال انتو

 ىنادقا مكرهال الاثّما *« نكلواذ ىلعامد_ةمنك 0
 ىنالمزي:دعف يك راج# د_ثنأ ىع دئاب هللا لرسم

 * (مهض»: لوق فرطا نم)»
 قطيل هب لةتساالف ه قشع ىت>قش.علابعلو و

 قرعامءْن كالت ٠ ةحوم اهنظةلىأر

 *(نوخلا فحاحنال) «
 هسعلم ةسظان ترف * هدردم ىلءىبابو تساج

 ه-رذسم صعالاو نصغلا نم+ اهفاطعأ لا مشن اكح
 هحرحرلا عادل فك ىلع 5 مكصسم هوانو اهرنصخ ىري

 همحستسمن |راوطا ضو« 0 نم تعئراو ناسك

 هد -وانتر 25تاّقق »+ بدشملا لهذا 1 او

 هدحخم تأ كسا اوهناعم * اهنان عسفأ اهل َن ل

 ههنا اهذبهم كت لات 8 ةسطسم ىشد قط تان

 هللا ذه عمن رعت * انناىربا انعرعأل تلقف

 معو موشملا ماَقق 5 جاز 3 نينأاهالع تدك

 همم اولوقلا عمسلال ع دمالثاو . تمص رثذأ تافاكك

 ه_طمهلاةدوعم تناكو « تلخدالاك_يد_:تاقذ
 هحرمم ةرقعملا انئفب «كلارالا نصغلاماك تاغ
 هحوواامو هاوثد_ةاع + مالغلاءاخ ماعطااتاقذ

 هحّرضدق رفذلاديوو «ماثالالضفردملا نعتطحو

 هجوم اسهيرمشنو ىلع هه لبكتتاظفبارشاارادو
 هجدخلا ةقانلاكركسا! نم » تنثناواهدمج تول نارىلا

 ةيسربملا ةقاثلااب 0 ه اهسفن ىلءئسغت تماقو

 همحردم :ك ىلع ىدقو 5 هانقلا ل ثمىربأو تم 1

 هحركسلا براك أح ركسو * ه نوفا رولالف

 ايبيبب--- بيهه اا
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 عقولا ضيضممكلمهسداع « م-مسىداؤفنمل سالك
 علس مانأن ياو انهيفناك « امىل_ءعلس مانأ د_,عمنم

 310 رثباطةهلو) «

 اهساهلساةعنم ىلامللا نت اثاكم ومهلاوشت اذكَ نأ
 امهالوارورس الامل نوك أ+ ىنارهدلا نيل

 العايلاطالو ارح ازرالو العاكردمالوالاماعماجالذ
 امعئلاو ةواَعْشا نيب ةلزخمو « تلا ومالا نب د .وجراك

 «(هحرشهللارون هلو) »
 0 رسال 5 دقامكشاءملان مازاصض> ل5

 ”ىندلا ىلإ انتعدو ٠ اهتم بر اطالان موسقلا بهذ
 00 !ماعالور هك ذلا نسي هرك ذيال_.جال
 ىهاجو تشم نامسف ندا هدإ|ىق تمدعام اذاو

 سن دن ىلا ىذقي لمحر نم« ىلوأو ىرحأ معافةسلج

 سان د ضر عي هم نءوهو « دن دج بوب ىفااراذفا ام

 سوفنل ا'فةزس»»نكلو رشبتلاالو نيللا, سل ىت-ةلاو
 سوما ىف#ىل ن فى# عملا عي هيىذأاتاعف دق

 (اوعلطمة د٠ هصقب بام تجا اعماج دلاو* لجالادمءسأ اكر)

 مالكي ىلا م اك ىاودنأ 5 ىئالم ينس فدك قراح

 عد لا اقل, ضعبلاارشملاقفاهزرط علوا هنمبلطو

 مالس امه داو ”ىلباخاب » ى ارضغو قى-ءوأب كادخ

 ىالمال_طثالو ىلاعدف + ىلهايلو ىو-هلا ىناعددق

 ماوالا ةرثكحب ىلاييال .٠ اموبحلاةوشن فاذنمنا

 ىاظعو ىلصاقم فت رحو * ىلةعةهملاةر هت ماخ

 مالسف لأ فلأ ل ةعلا ىلعو 5 ةالصرافرلاولملا ىلعت

 ىاملاوأ ”ىحاصاب ع رجلا ىداوف اوقوىلا لمس له

 مازللا ىداوب يعفادحن نتج اماذا حملا ل ئاسلاابأ 1

 مالا كادنيعنعالداع 5 حزرءوزاغلاىذن ءزواحتو

 ىال_خأا ىل !ةريج *» ابق ىوزح تغلبام اذاو

 مايحلا كتيب عاضدتاف 5 ميدل ىعملا ىبلتندشتا و

 ماتم قطا ولواو_:ءنأ 0 منيل لال اوثراماذاو

 ىناوعأ مكقارفف ىضقذت * مك ىلا ارالا ىذيالوزنا

 ىناج نامئالا ماج ح * ودلا ف حانالوة دنت رسام

 مانأ ندم هلالا اهاعر ا 5 دخن "قرش 0 انأ نأ



 ١ ا طخ نمز »

 تاومالا.ةامملا لهأ قدبتتلملا بدسلا نع ىلئاسلا اهيأ
 تاكرملا ىلء أب كردَسَو 5 عبط ةرارح ىف طيدرب وه

 تاريسنا ا ىل_عدمكحالو ”بطااةفرعمسدئرلا داكأ ام

 تاعللا باكه كلو ت *ف ىملا لع مها ءاشام

 «(هنعمللا ىذر ىضرلادبسلا مالكنم)#
 تعدم با,لكل عارقلا اذمك * اهعذأ عاعشلا سفنا تاقوك
 تتشنألا ىلع فا سانا ياعئاط عماطملا ىصعأن ا نآ دق

 ةلم لكن وع ّمنكف 1 5 ةلملك عافدا م دود

 تذفائمالوادبأ مكجتار مآ أ فواتمال كرر

 تملا بارتنملمانالا ضفن ه مكنماسأب ىدينضف: الو
 ىتدااوامتللاّ كل كاوهرمدقأ « مكون عزانملاباةاللوقأو
 قعضا.لب ماوقال ا ىلا اهمط #* هةوحو ىذلا لمالا ةعمضاب

 « (هارث باط هلو«

 ىمعا والاةس ومرعما!قاع 03 تاقفاحست او-ةالىلش

 ىءاصوأ ب ئاونلل عا 0 - ىدناكول اهيعسعرافأ

 ىمامأ ضده ىل_ءهل تعزرت * ىتح ف. نامزلا لازامو

 ىساسقلا الب ضامبلا ىناطعأو + ىدا صال: داو سل نع ىضم
 ىماربارغنرطأ نأ اةمعأ * ىلامللا نانر غنيلي لو
 ىءاوملاتن>اعىل لادي #3 ىخاوملا ىجتامنابتددو

 5 هيدللا انعفئاضيأ لو)#

 5 انيلع ىذع * انيطفمانالاعرسأأم 9

 اددق لأ نط دما 5 ىأن دق ل مأ مون رك

 ىنءان اوس رهدلا امك # ىوعر امو رهدلا انرذنأ
 انبأامو مالا مخوأام « هدجيف تودملاو ثباعف
 انعظبن "الى ا رظتنت » تبرقدةلاج-الاكس انلاو

 انقلاب اهدرطت لماغم « اهقلش نمو بشعلا ىلا وردت

 اميلامادهالبقاوم ده » م-مينامم اوداّش ىلوالانا

 ىغلا ”ىمغلا سف: قيالو # هماد_عءاةيمدع * مد_ءمال

 « (هنعهللا ىضراضب هلو +

 ىج مالعأب هدهعىتم «كاثاسا زاخلا بكر ىاضراع

 ىعمديالاءايتكتالو ف شكلا ن 5 نمثي دحالساو

 عرد كلام ىلع قديسدا 5 ىلهدملاواةنلا نيب الاز_غان
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 لزملا ع ارراذك « ادماع ىلقتيي رخأ + لدعتال لاظو » هفرطن ارحاساب

 (ىأر نمرع- .ةئيردم ىلع فرش دقو هلو)+

 ىداص ىلا ىلا ىلقزا « ىداطااها ريسلا ع و

 ىداهلاو ىركسعا ادهم 3 باكن-_هتاراماذاو

 داعسا ريسخ هللاو تلث دلفاعضاخ ضرالا ملا

 ىدان نه هلالا هاتساب « مدع دان تلل> اماذاو

 ىداولا هنال_ذلا عاخاو « اهاواعضاخ فرطلا ضضغاف

 « (ىوضرلا س دق” الا دهمملا ىلء فرش أ دقو لوز

 سدقااىداوت زج دقف لعنلا علخاف ه٠ سقلاك تدي هه الومةيقءذه

 ٠ (باتكحاا عماجدلاول)«

 ك_.لاافوشث ىنداز +« الا درولا تء_-ءمام

 كنلءون< هتلغ ٠ نصغ لام ام اذاو
 كةلةمنمىلح « دةىذلاامىردتت سا

 ني دل قابىشم اف « ىءانتىحسج نكينا
 كءلا بوسنموهف اياريدلا ىف ن_سح لك

 كس اح نم هسوق 5 مه باقلا در

 كي دب ىف اناشماب » ىاوذو ىناذ نا

 كَ ءافش نمةرسجل » ئدشال قسأول هآ

 , *(ناجتذابلا ىفموضعبل)«

 قماوهلّةع : ىحت هناولاو # هيأ وأ ناتسسإ جي ذابو

 قشا,فكق سان بلق لك ىلع « اهد دوب؟ن عت درف درو اءامظ بولق

 « (ةساجلا ب اَّكْن كي

 رانلا ىلع ىلو مهمالاولاف * مهلك قارضالا مذتسا اذا موق

 رادقعالا م-هل لوتالف »+ اهتلوبال_عاهجرف تضف

 ىضئرملا د.لادب ىلع لاف اسوي ناكو ىليدل ارا-هملوق نم وه نبأ
 نافضلا ىرق ىلع نوعراقتي 5 مهمامققدر طلاةبردعاوررمض

 ناريثلا ىلعاهط>ىرقلا بع هسفندوح م-هدقومداكو

 *(مهضعبل)#

 ىيوا_:وريهغس 0 قوام ىانأو * قيوكش ىردتالف 3 قيوكترهدلا فورد

 نياجما سعالو ه لقعلا ىوذزعالف « نيدالو اندالب « ناف هلك ىرعر

 نوفدمرغنكل ت » اومالاهلهس نمانا 3 فوز-هدنماوامو 03 تامدق ىدلا ىلقابو

 ىقيوطب رهدإا فرصو » ىلام ارمثنأ مو »« ىبداعت ىاانأو 5 واضيالىثدع ىرأ

 .ىبلعنءنكلو « مويلاومويلالوقأ

 نم)
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 هعءزب وهو ىعذأ 3١ ىلاوأو * ىغلم-رلا ىف هارانامزلا نا

 هعطقن نا الاة_ءدالواقزر » تهل داو ناسنالاةد_هاحتامو

 هعمضي قلخ نمهللا قام #1 مقرر اهنا ندب هّلغا عزودق

 هعنة:تاراغلاى :ودوافزرتسم» ىرثتاذاصرحا وذاكم كل

 هءرصنءرم ا ىجناالأ ب «تم-ةدقؤازرالاو ٌقز رلاىف صرحلاو

 هعوطبثح نمه-_هنئوانرا « هعذع ثم نم ىىفلا ىطعد رهدلا و

 هعلطهرارزالا كل نم حركلان# ارقى دادغيف هقلاعدوتسأ
 هعّدوأال ىلأو ةامحلا اوةص.* ىدع دوبو) ىدوو هع دو

 هع سل ل اخ ةرورضألو 3 هقرانأالن أى عذشت دقو تا

 هن تالهتسمىعمدأو * ىكقا رغلا فو ىب ثدشت مكو

 هعقرأ ن كل ه5 رق ىع * قره ريدا بوث هللا ب ذك أال

 هعسولالىرجو قعزيسيلاب ه هتئاندف ىرذع عسوأ

 هماطضط كلما نس .وسالن هلك 5-12 هتسايس نسحألفاكملم تقزر

 ه ءزنن هللا ناف ه-بلعركش « الن ميعنلا بوث اسبالا دغن هو

 ه-ءارسأاماهنمعرجأاس اك » .هتقرف دعب ل هحو نم تضتعا
 هعفدأ ت سا ىندهللاو بنذلا «* هلك تاق نيبلا تقد ىلل داق م 5

 هعشأد_رلانانمويقنأول * هعجأدئرلاناكف ت لا
 هعطقت ىلقفف هنهةرسسكل « اهد_فنأو ىنانأ ع طق ال ىلا

 هعجتا تسل ىلهأ هدم ةعولب 5 هلي ماّونلا عسيهاذا نم

 هعصضم نايذم4نو-طدال 5 اذكو عست ره ذقم ىس 21 5

 هيف مانالا ىفنأالو ه 0000

 همز ىطح ىسعتعءارم هعا# د انني امقنيبلا ىرج وح

 هعازسأ تنك ٠ دقىذاا وألذ «افرناعزا» ىرهد سر نمتنكذق

 هعيرأت نبذ متفعوهران ا « تسردئذاا شعل لزم مايهقلان
 ههييرتهلتلأ ىلا ىانالاعأ ب ائت :دإك.ةد_.عمنامزلا له

 هعرع ٌكانغم ىلع ثدغداجو 5 لزم تدمصأن 01 ةمدق

 هعمل قديص د_وعهلاك ٠ ةسعيشبالا د_وعىلهدةعارم نم

 ا ىرح ه 8 رك ذىلق عدس نمو

 هع لاحفف ىنالودي ٠ ىن_هنءالرهدا نريسصأال
 00 درك_هثأ مه 'الاضاف » اجرت بقهمىرابطمنأبااع
 هعمتو امو ق عمم ىعسج 5 انثقر 0 ىلا ىلايللا بع

 هه:صرهللاءاضقف ىذلاا1خ »+ هيدنماشمل_تح البشت و

 » (باككلا عم كد
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 بيس صالإف عزي ه الفبلق او رغال

 كانا نسو أن كزص ن- كلاغ ىتانبا لك

 ترها نيا نمردي ل ه اذا ضرعلا هفقوأ

 تسع هال وه هنيلش < هع اءىمعلا تتاضو

 بنك قدحلا بناكو » هلاع تصادق
 بأو د->الو الك ٠ دلو «-ذع نغم

 تدك امالاريئ لا ىف + هعئرزكحرمو

 + (ىلاعت هن هجر هلو) «

 فا ارعلا ضرأأ نطاق ىِب جيدحو و قاسنلا رئا نءاطظىدإ وف

 قاب ضعملاو ه-ظعنل>رت# صخش ام نامزلا بع مو

 قاحنالل_ءلىوألا لدلهل 5 نا ىلديف مقسلال حو

 قايتشاىلناو ىتءولةدشا » لءلقانعل ار ىريدمو

 قارفاذالافوئادو 0 اهيل ىل مص دولا طرخو

 قارتلا اهغل نأ كثومف 0 انمح حورلا هران ث_.ءنو

 قارب ىمدالو ىورئ الذ ١ ىمدفارأو ىونلا ىف مظأو

 فاوبهمقراا ازرحا4ف « دب دش لاح لإ -ءفددقو

 قائئولا لول قاما نومع « ىل ارتنأ ن_ههملا هللا ىلا

 قارك ا هيدنزب رج ىلع * ىد-وراذ !ثامزلا ىدلم ثدن ا

 قالا بركهيركىهاضإ 0 غرم ىفئرما سعامو

 قال_,ام ل-ظب ذولي » موب ءانقص نام زلا نسمّدون
 قارفا!ىدرانأن مارب « 1س اكر_هدلا تايئان ىنمقس

 قاسرهدل!نأل هلا طرغل# اذ_هل_.ةىلابر_طعإو
 قاوسه:مترحدق ىرمأ ىتخْنييلا دهب س'اكلا ضافو

 قاللاالا هعفن لّمْوِب ه ءاود لأ ام ءادل سلف
 مرا ا يالا ل

 هوعمشلا رم دل نكو اًم» تاقدق » هعلو لذعلا ناف هماذ_هتال

 هعفل مولانا تدق د ثءحنم # هبّريضأ اذ هموا ىف تذواج

 هعحومباقلا ئذموهيذ هلذع: نم الدي همطأ » اناف قفرلا ىلوعم و

 هعاضأ ارهدإا ن دوط>ن متدامؤ#و هلدحي باملاراعلط ضم ناكدق

 هعو ربام مون لك ىوألا ن م وه هلن أد نفتلا ةعول نم همثكي

 هع نيسنلاب روس ىلا ئآز ه-عزأوالا ارفسنمباآ ام

 هعدول ن-# ٌمواحدكق زرلا * هم ش2 نأالاس تااطملا 0

 هسعر ذي ضرالا ءاضغإ لكوم ه. ل_كسهو ل_> 00 1



 باطلا ىاعلو اا املاطودغأ تسلف

 بسوأ اذهسجو 5 لاء ىردأ تنكول

 بدال باص ك.ف 5 ىسع أك

 برا 1 هكا م تغلب «* الفر هداتتاطخأ

 كلا فاق الوردفلا لأنك

 بونل اوابازرلا نيب ه« احرام ىةرداع
 9 بصوو ءاننعب 057- ىتسل أم دعب ند

 بأ ل اهيف توعد «» ناءامس ةيرغف
 باغدق ىريصل بج « ىلعدسولا او
 بحودق ىئعملاباق ه ىداقوشلالْومو
 بهلادق ىشللااهنم ره ةقر ا
 برتلاطسو مهتع دوأ 5 دقيبابحأ لكو

 بكسناو ىمدلاسنا « حالوايالف

 برتةاد_ةىتعولنم » ىلحأ ىفان مويلاو
 باستاو ىريص لمعو *« ىطو قعناذا

 ينقل تاجر 5 نمرددا !ىل عدي لو

 تبن دةنم كسفرص هه اعرهداب ضر
 بهذالو اهقفنأ ٠ ةضفىدنعؤم
 بهودق ناكل يقنم «ىذلاوذدلا عجرتساو
 بدهن اوهئهباشك 5 جد رح ىلع و

 بها ىلأ ادب تن « املثمْلادبتبا
 بطلا ل>اهتعننم « ىوس ك.هاضياخ
 باذلاع وطةملازب ه« ال يلا كمو
 بهذ دق هدف 1 م حرببال كنعو

 بعت ىف اناربلا 0 « ىرأ ارهدا.مام-

 نرخ دق اخ.و كفؤرمد »عا أم صا نأ ن ام

 0 * ىذلاعاجرا ناحام

 نعل ل .« اهاغ ةقثقث

 سا رعاك * لزم نامالانا

 2 5 انمعأ ه ريصمب

 بص ا دق مس هر « هروحن ههكرصو

 0 هلل غل ٠ لهاحرغلكو
 سو ناك ى ذل ىزع 5 نمارس ىلا اذه



 1 1 اكل قيم نيةزطف « قفار نم رهشلا مئامملاو
 لجولا تادىلامللا فرص فوخ نم هند ملوطىف نكي نمرغلاو
 لهةثئم ريغ لظانعم» امو * طسنم هملهأ ىلع لظرهدلاف

 لحم ىفءاج اءانملا ىئادوالا 1 رعشاخن اموق اسنلبق نم َرْغك

 للح حد ئ لوهمبطخ لك 5 هقسنمرارحالا ةلودمركو

 لودلا ظعأ نمةلوداودغىتح ه« ادهم رارشالا ةرصنف لظو

 لف كاودامتفالا 200 اهتتسوان دلا ةحش هذهو

 لدعلا نم اناؤنأو انالبلا نم « اللح ايباوثأنمرملا سلتو
 لذحملا فعال اا ةذسق 5 دك ىف ودو ىضيو اهنمتدس

 لمغلاورثللات اذ ىهناهردغنم * ارذ- نكو قلئامّرم ىلعريصاف

 لمعلاحلاصالاءرهلااهب ىدجع « اهفكيديامفقتلا ل بحددشاو
 لمهل ١ عم ىرت اهياهعدت الو « اهتسارح ىف ده او سمنلا لع صرحاو

 لسكلاو فب وستلل مزحلامراوص * امضتنم ص ّنلا ضمضح نماهب ضمن او
 لايلاب كاذ نماعنات نكنالو اهغلمتك لاعملارامت بكراو
 ليسلا بعصتسم اكمل اس نكي ل نم 5 اهكرديسسلىدنعدجم ورز رذف

 لحرلاةمه هيضترئال لذلاف « اهنغلالذالا٠ نعاببأ نكسو

 لّتناو ضرالا ىفاهريغىلا ضمماف #* دليفميشلاو انعلا ْلار ءناو

 لقنلافزعلاوأش كاردا نب 5 ةنلعم لام اف ىنملا لمني دعساو

 لسحلاب ةهلادادزا 0 ا هل اوطافطللا صقن : كلمهدث محو

 .لطنا لضفلا ىلاهأ طظوط> ىلع 5 يكس دك لف سيدخْانادو

 0 ل «الزتعم تعطسا |هه«سانلا نعنكو

 لدتع هريغاقيرط اويحتسادق « مهرثك أتيفلأ ىرولاتريخولو
 لقحت ريغ مهنم دعولازحبت « اردعووأدهعلاء اوف. ملاودهاعنا

 لجبل لامحلا ءوبو اوابتسمل ه مهقراقمنع ىلادلا غب لوحي
 لشفلان عا اروح ىوهلا عاما فو« مهسوفنىرخالا ىوهن ءتدعابل

 (هللادجر اضيآهلو)

 بعتل | طرف ىنلانو «بصنلالجىندهجا

 ليكوق ىره د'ىلع * ىونلاتالاح ّرمذا

 بعل اسمح نا 0 ىمقس نماودختنال

 بعل الا ىلدو + افرهدلا ىف دناع

 بركو مومهري « ىفءرسملا"اقبامو
 بمن ردغلا قرطف ٠ انمزو تح شأهت



 +*كيدأاحاصو ابصلا عيد حاف
 كتاهنم سوكلاتاهومق « كبدفأ ىتسهعىدنا
 كسنلا قتلاىذكنتدسفأ# ةشءعشماهتاه ات اه

 0 وضانسف »« اهتحاس تالضنا ةوهق

 كضشت ىل ىلةملا كبلق 5 اهيواد داؤقلا ملكان

 كيكتنلا ل رئاورعنلا علخاو * اهلمِجان ميلكلارانىه

 كا افلام اهاسحا3 هع مدق مادملاب كهان حاص

 كيكببام كارالا ماجاب *ب ام ,ر كمان لقهتنا“لر ع

 كيداو اونطون دقامدعد 5 ىملهأ كذع باغ ىرتأ

 كدسحي ىما تةنا هفرط » تك مهعبر نيب لاك

 كيرلا هب ادب امل سام * نص هناك ماوق اذ

 كد رشريغيهدحوهد-_-و 5 ارسم أذا 1

 ضرب نملك ل اق نم تلق « ال_جوا:ئابابلا قرط
 كنك هظاحلا فيس هب نملهجتلاقف ح سدلق
 كلم "لقملا كل 0 اهمرشأ ترو قبس تان

 كيتفلا هفرطر#لا صاح «# دقو ءادرلا هنذاج مث

 كبف نم دابق باقل ا ىئما سي هل تاق ديرت ام ىل لاق

 كس أاوال لاقف ىندز تلق » اهترفظذخاهذخ لاق
 ك.فكي ىللاك عصلااندنأ « ىلا نيعلا هيدسو مث

 كيدلا حاصوابصلا عر حاف 5 دةلف مقلاَعف المت اق

 ) ىلماعلا نيدل اني زن نس < نجشلا)

 للع تغوأ وعم تجاهو الا د للظلا نمحادفقربلا ضموأام

 لوالا نمزالاف ىذم شع ذيذا * ىنركذنح ىدجو مارضادادزاو
 نك اهب ات هب دا افلم 2# ةعدفرهدا١تان'داحن 2 كيكدحا

 لسعلا نم ىئصأ اهلظىف شعلا * تفاس ىلرمعلا ىف هامل هل
 لقملامداعىلامللا فرصصو ىنسع ه« :هلفائرهدلا نودع اهيف تنفلا

 ىلهلنت ىت- ةهرباذ دعت نم #* تيهذافى واطع ىسدلاو

 لق ىف هنم ىصخأفىلاح عيص ه هيلفي ىىوحنردغلا بوصف
 للطلا سوم ىنادلاواقللا عبد « ادغوهمانأ تار تاصأتساو

 ىلو- نلاهذم ىدتها ىللو>ال اكمهنم ناحشالا ةر غف ترصف

 لغث ف ىلقلاو اهدقو ىئطن.ال هيض بلتلا ف سالا
 للزلارارحال | تق ءله+ نم * فرتءسيغىرهدو ىلاش-ا فدك

 ىليح هتتالو ىامرامل * نرذاحم نتف ىدهجترذاح
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 سوماق

 رثك لاذ نمنسحلااذهمادخو *« مداخل وسرك نأ بعنمو
 رينع كل اخو توقان ل دخو * رهوخ كرغنو ناحر كراذع

 (ناورشوتأ ىرسكن اوي ىلءىركس ىشو ءاسنلا ضعب تدم
 هكياف يرطوذتامْثاَو ٠ :#ه كسا لءنئلسأنالو

 هكرت قةمادنان اف « نيملاعلا نمتءقانمكنو

 (رحلا ف هيويحرفاسدقو ىدلبلاز ايخلا)

 ١ ركلارهظيوءازعلاىد. « املقلا فلخو بييحلا راس

 انين م بوني قوشلاو » هين لاراسذاكق دق

 ايصغ ةنمفس لك تذخأال 95 ل ءىلن اول

 (مدتلا فو رخىلءل مشي سد دج نبال)

 اكعض ىوهلاوكشت نانالذج قلاب ه اًئيعدظلوطسي غدصلا نفر زم
 نفر ةرزلاك امهلعجهغدص نفرزدق ود رم كسراق :وهو بايلاة لح رسكلاو مضاانيفرزلا

 (هارث باطباّكلا عماج دا اوأ)
 كنف ام ل نءفناو هبتناف 5 كيبدلاحاصوابصلا عز حاف

 كدت انافاممنداو * اهلوىوهلا فلعنلا علخاو

 كدرشت اهلْيعب نمىذانم ه تاس ةفالس اهلتساو

 كء.كر كإتريخا حدملك » 00

 كينغيه تق ثءئئلكص « انطن اذا نكو قشعت
 كقبت اناومق ن مو ناد ار او

 كا ل فيتم * ناو ّرستاش وصرسست نا

 كين امان ان اج ىف « مخ ميجا كل اهاذاو

 كم ىدرلادرومنموهذ 1-0 هلتقلخاعقلختو 0

 كافكا رم غنعافكف ك ه ىده سفن دج سفنب دج

 كيد ماني دهس فنلا لعجاو « ىنع ىللانمدخ لخ

 كلعناكاسردتلا ضفخاو * اهب كيدباغفاز بصتناو
 كنمكيي ىذا قتلتنأ لبق 5 تدك مايقوم كباو

 كاف نءرهاظْك مف ىدلاو »* هب تفصو امريغ ى دن

 كاهان اذاىهنلاَنءاكام *« علطم ل لجلاو ىرتجت
 كليب امعاعاد ىلتمم « اهلو ىد هلا! نع هالتن

 كف تانئاك تان انمنلااو « اهقما مانريكحلا سل

 52 اهناك اهنع تدح . هظعاومترككجد داماذاو

 وهوى ناعلار زهشملا عارصملا انمضم .(”ىلماعلانيدلاءابب باكا عماملو)



 اطلارمقا كة نحو ىف * ىرظانارضانادرو تنأ
 عدازالعرزلانانملاو » هل فش معنم من

 6 ارثٍباط ىدلاو هباجأ)

 عساولا انعرشف انديبع 5 انمح ف بحلا لهأ نال

 يال جر « اندنعال كزمالدبعلاو

 (ليكولانبانيدلاردص)
 ٌلوقسمو حوت ميلقلاو نععلل * ىبدر ىمدمن هكرحن أ ىدمسأب

 وام باقلاو ةير اس نيعلاف 5 هيااننم قب دوق نم سدح

 (ىءوطلاققحغا)

 ديدسن ىطرشلا ىكزيشطنملا * ارمُسم لازام ىذلاسامّقللام

 دو+وهليدللاوةعلاط سع لاق ع هنّرطو ىوهأ نمدجو اوأرامأ

 (هارثٍباطهلو)

 لكم بيبملا ءاقل دنع +« تدغفك بو مقرلا تامّدُدم

 ل كفنم كح لاذ امناو ه« اعمْواشتاو عجلا 0

 (اههئعهنلا ىذرري رد دل نب بعصم)

 عامضلا ةلزنع تراصدتف « اهاوقددشاو ىجاحبنأت

 عاضرلا دكر اقماع رضا 3 ىرخ أن اسلب اهتعضرأاذا

 ىلهدششاما ارثك تاكودا رثباطىدلاوهضدشنأ امم (باَكل افاؤملاف)

 ادس أى وهلا لعّردر مركتال * ادعب نم سانتواندن ملص

 ادلودخل داو امت> اذاف * تداوام ءاو-ترثك أدق

 (مهضعبا)
 ليوطلا ضي رعلا ف يبلق عقوأ « هفدر ىلعرعشلا بعالت
 لقت القنا ام هي اةفر * هريصح ىلع ترج هفدراب

 (ىارافلارصنو:أ)

 لعقيمشعكمللاىلقوالا * * مكتاقل ع نءىسح دءاقتناام

 لمالاوقوشلاناثعابلامكملا ه هكركقاتشم دعقي شكو

 1 , مكن ىلا مو كاذ فكر و » رطو ع لا تخاف

 اواصوا-: ىلق ىلع توذاتنببا ه مدعي ماوقالا لضرتكو
 (هراد ىلءدادغبعا عا ضعن بنك ١

 هرخافر اد شاعام * ىتفال ةءورملا نمو

 هرخ الا رادا لعاو ه اهباثدلا نم عنقاف
 هرخاس ىذهوت دعو 0 امب ةمفاو كتاف

 (هسر < مدان هعم مالغف قالو ْنْبا)
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 هرغشي دسح ىف اوضوح ىتح 5 مكجااوهّس نوصال هتسخل

 (هللا هجر 'ئطاريقلا)

 هامحلا ىلع هس روم * ها ارذلا يب نكي اهب ىلع ىنهل

 ءالولااهيفطزف ”ةلص+خ نم » قركف بعنمىطنتلل

 هاضقلا نيقش اعلل اودعشي ل * مكحاءالب نب نيسحملا كلر

 هآن ارسادوبلا ١ كالعم « قءاسربخ نانا

 (ىناسلتلا فيقعلا)
 هلاؤس باحأول عد عب درلا ىلعام ه ىلصالاءابظ نععن رلالاس

 هلالع هيف فوقولا ن أر يغ 2 ناوجل_جن ان ملاجحتو

 هلام ال لزم لكل عر * مق نم ناسا ةنح هذه

 هلاذم كيشحاس برت 2 0 دالاتلازال ب ابحالارابداب

 هلايذأا حاس كيناغمف »* ليط ومو سبلا ىشعو

 هالو هضود تنباعو ع * زحلاىر تيأراذا ىللخا
 هلالُم هلع ىدِئاداَون عنف ىداؤفادش انهن فق

 *  هلالحو ةباهمدشم تريلا ضخأ يلب تكلا داءاب

 هل ابتو ةريسغ ”ىلارهظأ » دنع لابأب هتتجب نم لك
 هلاهج ىديأو هنعىاعتأ « انوص 0

 * (لاقنة ريقي سدت دج وقيد ينص يجامل لعمستلا نبال خد)#

 اهاوىداو ا ىلا كا امن

 اهات تنآف 5 ةحاح تلائسدق له

 (هلفس فس تباصآفذ ةعمش هيلع ثعقو مالغف 'ىلحلا)

 لزعم ف مهلادي ىدضأف 3 "هلل ىفراز ف .هىدو

 لفحملاكلذن هءس)و 5 0 فل تلا

 ىلتقءىفههظل مراوص « تمكح دقو ىبععل تلفن

 لع الااشرلا اذلسفتل »* توه انتعمُت نوردنأ

 لوالا اهقلا ىلا تنحل »* ةدهشهنقي رن اترد

 (هريغو وحنلا ف سايتقالا نم)

 دئاح صيف دسشرلا نع مهلك ةريجىلو تضره

 دئاعالو ىلا ب صالو «ىذا!لئمصقنلا ف تدصأف
 (لءرلا لءنم سابشقالا ف حور طمنبا)

 ادضنمارددهمثلا فىأراذنمو 5 دضنم«مفردلاوهقيرالح

 ادد عامجا ىرمشلا ىل تلقذ 0 ةرجو اضايب هيد تار

 (هقفلا نمسايتقالا فممضعبل)



 (زوالارهز ف نيدلارعخو)
 مامااشتأب راهزالا نم « رهز لكلتنأز وللارهزأ
 ماستي ا امندلا مف ىف كن'اك « ىتح مادالا كب تاس دل

 (ةلودلا فسح دع بءطا !ىنالريخاالا تلا 3١

 (روك ذملانيدلاربو)
 اعرمثهتقةارو تياطافكرب ع نم #« ايراش هبغيىوعأ ىذلا ىدفأ

 اعمتقوىفني رمسقلا نترأف * هلامخوههجو ىمعل تدبأ

 ىف دب اوذرانييراوملا ارمشعماب « (مالسلاهت ًاوةالصاا لضف أ نبنىلعو هملع ىسعلاف)#

 ىنعملا اذهدقعدقو) ايثدلا ةمالس عمنيدلا«ىندياتدلا لهأ ىضراكنيدلا ةمالس عمايدلا

 (لاتنمل
 نودلاب سعلا ىف اوضر مهاراالو « اوعنقدق نيدلا ىندأبالاحر ىرأ

 نيدلا نع مهايندب كلولملا ىغت# سام كولملا اند نءنيدلاءنغتساف

 )ع ى.ادنالا ل لل ادمعنبا)

 الهتكاو بشهملعو « الزغلا كرتي هارثأ
 المعوي ناو لاذ 5 تقلع ام ددغلاب 11 0

 السم بما محط قاذ * نم ةيك«نع ضار ريغ

 الغش مكمول نع ىلذا « مكحو مالا اهيأ

 القثىوهلااهيف دحمل + نذا مكمول نعتاقن

 الذعلا عمست تسل مرو اوامر هامل

 الحأت قنا تار ظل »+ اهتوقشل قيع تراظن

 الئثمىوهلافىتكرت « اها تكئماملةد مع

 الطأ امو ار 5 ىدس ىذلا ىلا لطنأ

 العش ادق ىمأرتأدذم 5 اهقرحاس ىلا تدسح

 اللا ثدااحلا ىقالس * مكملثم ىحلاةا ار

 الزنسلا كلذ انو ا رار فا
 العولاو لوول نأ ًارفأ * مما سهجاو م
 البسلا َمنمأام مم 5 مكتربج أ منمذأ

 (باتلاوةير روتلاىف ِباَكَلا عماجدلا ول)

 ىسأق هب لقتال »* لوم هلق مولملك

 سلو ىس وك ساولاذاممفاوةّرصتو ةماعلا اهلقن ةمسرأف رم دةظفانا (ةغللا ةكأضعب ركذ)

 كيفاكو كهانو نفك اوه هوة اهقو لو باح نخل واع اون اخ اتم هلك سرا

 (سايتقالان هىالقسعلارنا) ىهتنا فتك اوعطقاو الهموهمو

 ع ةعرسر هلاكج ىرحامل »* ىعمادمثي د-ىف لذاوعلا ضاخ



 يل ا
 كالفالا كلف ىاقمناول ٠ ىك ان فج ةسسط ىلا قوشلا
 كالمالاةنجأ ىلع ىثملا *« اهتضورىلا ىشم نمرقكسي

 اناكم دي نأ ىلع”ىل ماعلا نيدلاءاهبرهتشملا »هم ةمعزعلا مصدق (اضيأباَكَلا عماج لاق )
 نيذهناكملا كاد ىلءبتكب نأو سدقالا مرا كل ذر ارز لاذ ةظفاحم فرششالا فضل ايف
 امهو رتافلارطاخلاءاضسنيذللا نيشنملا

 كيدخرفعو الاذتءدصساف « كيداحالدةنيبملا قذالا اذه
 كيلعت علخاف ةزعلا مرح اذه هه هيفرطلا ضضغاذ ننسروطاذ

 نم هسلفلذأ هسفنزعأ نم*(د رولاتان-حو ىلع ر ,وذلاب بكت نأ حست تالكمذه)ه

 'لركك عج لذباف كالهتيانع ضع لذينم رسوهذقعللا دبعناكنم راثعلا نءأدحلا كلس
 اهريلعالهلذيلثعزلعلانيصام راذتءالالذب بضغلازعموقيال ىنئرامباصأ ىلا نم هل
 ادسأن اكل قدصلا رّوصول ف.ملارثك ف االول ةبانجةيانعلاو ةيطخةبطعلاتناكا
 روةلامهذ رومالا سأف نم فالكل طقس ءبال نم كسول العث ناكل بذكلاروصولو
 هركمامةب اع عقوتملف بحامةءاغغلب نم اهاكز دمف سفن باع نم تالك ع مس ةلكى عريصي نم
 ضرملا هت<نءنطفا!سرخ رقفلا ةرخالا لذى دكراش اةداازعىفناطلسلاكراش نم
 انقلازيزةةماجلا لأ «ملعنوزحن اوههبحورفملا حورلا سحمهلاو ندبلا سح
 نم دضتةينملا رارلا نم ءامح م_هلقأ ةنسفلا ىلاسانلا ع 1 نيدو ا صن أ رهدلا
 ٌرحديعلاو عمط اذا دبعرملا ةرخالاءالبدرتةقدصااو ايندلاءالبةرتثيدهلا ةبنمالا
 ميظع مرا اريغصناسللا مانالاسئارذمانالا دوعااةئيطب توفلاةعيرس ةصرفلا عئقاذا
 بلك حو رلا ىجل.ةثلاةسلاجم مولطظملا لعروملا موب نمد ملاظلا ىلعلدعلا موب مرخلا
 دسكتدق نونجم فطن نم كلريخل ماك نونعمب كوالا ضياردسأ نمريخلاّوج
 برشتال كدااةحاحرتغنمكهظعنمعرا عدتتالو عبنا تبيقاوملا ضعبف تتقاوبلا
 رسل ىفهملاوبو ةينالعلا ف سلبا نعلب نم نكتال قايرتلا نمل د_ءام ىلعالاكت ا معسل
 فرسالْةدصنمال كقدصنم كتيدص ءاهفسلا كاحبالو ءالخلا كهفس سااحتال

 (لبقاك) فرسلا فربخالاكريسلتاف
 5 وأ هلنيع ىأناكه غن نع ىأنيس نما

 هوهجوذ نيةبلا ءاج * مهلوق كسفذل لدم
 هوال>و ثامملا لبق * هلظط ندا والعو

 01 وبن هنانسأ فو بلعثلاءاد هي نمف مهضعبلا)

 هوركت أوريبكلا حشا نم ٠ اوضغو اواهجرشعمل لوقأ
 هوفرعت ةمامعلا عضوىتم « ارانثلا عالطو الجنب اوه

 (لالهلا همسة ىفزتعملا نيالريخالا تدبلاو هدمسب طالرينع همسا دبعىف ميت نب يدل اريجمن)
 رفسملا لالهلكضس أ قوذنم ه ابثاو دوسأ مالا ىف تنباع
 ريذع نمةلوج هيف 6 و ةضف نم فروزر وه امنا

 ريد
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 مكر 2 نا انزاوم زا ظط> | هطقن نم حج رف :متاوق تسلةيواسم ةثداسلا تسلا

 ا انبوازو لوصالا لوأ نم 24 لكش ف اكن ينءاقك 1_2 0

 نانلدابشمامرنال سام ةيوارىوات | ةيوازت الزي تئاتك اًضيأ داع

 ىلا نال هلوةنارهاظلاو ةحراشو ”لخادامنال هد حا دان > را ذئنمسحو

 ماقاذاىناث ا ةزداصلاناس ىفرب رمتلا فىسوطلا نة! لاق هنعىغتسمناتلداشمهلوق
 امي ناتثداحلا ناد وازلا تناكرخ ا طخ امهاقرط ل هوو ظخىلعناواتمنادوع

 ثدك >الضوو > لعناواسملا 4 > و - ١ ادوعمافالشمن تي واستم

 لصوو + بايواسم دا لصووناْيواستمامهف ١ ع د و, >اس ناتيوانامهنب
 0 و طا اعلض راد ح و ىوءا ىتاثمفنوكمف !*] ىلع <ا اعطاقم جم د

 ةعاقلا سل و ح ةيوازو ا ىلضل هةيواسم ةعاقلا دا ةيرازو

 ىتيواز ىواستلو رئاظنلا عالضالاو ادا وزلا ةمقب ىواست كلذ ىضتقمو هريظنل لك

 ن فن زاستم تا ها قد ونيواسم هم هم نوك كاسح و توا

 نموا 25 0 اتالان تكا را ءاس اا ات لا

 (لوقأ) ىموطلا خيشلا مالكىهتنا ادد ةيواز عسجلابواسم اا ةناواز عنج كوك

 نارواستماضيأ ده> و -هأ اناثكنييواستم - د > ء احا اثلثم ناك اذا رخآه-وو

 عاضو >هد و ه>5 ىو ازال لا علضو ا ها قييوازئاواسمل

 نان واسم > م ايوازف ده , هس ىبلض ه> و ها افلضئواسف >و

 ه ىلع كد (رغ [ل كتم مب رثثآ »بوب لوغأ إلا نةئأام ملبد قولا

 و ةبوازو هى و .> ىلضك ل ةيوازو هم و تا اعلضت ه> و ها لصنو

 ردو و ءاه اًنوازأ ه> 5 ها اعل-ذطكلذكو نائب واستم 875 و 51 ةيوازق

 ءاندرأام كالذو ا> هي وان عوج ىواسي حاس: هبو از عومتت قومألا نانواستع

 (بارعالا ضعبل) معأ هاو ىهتنا قالا كر ثكب ريركتلا هجو نمرصخ أ هجولا اذهو

 عكا هسفنحرطيلاملا نم « ارثقمو لامعاذ نا نمو

 دم ل_ةماهر د غسفن غلبمو 5 ةسغر بصروأأ | ردع >

 «(منعىلاعتهننا ىذرءاصوالا دهس مالك هةغالدلا مساك مريخالا بابل انماط ةنلم)<

 دهزلا لصف اهملعةردقلل اركشهنع وعلا لعجافكلاد عىلعتردقاذا ةّدوملا ةلابحةشاشنلا
 ءملا رقت: تاوهشلاةةامالا ملا لكفا ارلاترضأ اذا فاونلا:ةبرقال دهزلا قل
 هناقلعلا“ اعوالا هم لء-اممقمضتءاعو لك هلاطغ ا ثقتكم د دوعن ال نم هاج أ ىلاةءاطخ

 ةردقملاترثكاذا قدناوارتس هللانبوك نيل عجاو لقناو قتلا ضعب هللاؤتا عسني
 مودل يلق ةرمشعلالا اهراخل الاب و :ك هلع ظن تهركأ املامعالا لضفا ةوهشلا تاق

 نافشلا تح اهتاونأ اورظتناف هع ةعئار “ل * لحرا ناك اذا ه:ملولمرشكن مريخ هملع ٍ

 ا ماخل) ىهتنا هعقوعلعأو هو هعضوب بغي دسالا ب تكااركإ
 نيعج-أ هيو هل ١ ىءو ءءلعإ سو هللا ىبصنيلسر او ءامدنالا دمس
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 ىراوسلا اهفرشأ ب ههشلا ناف# ىوتتالو ريسأنأ ىيدذ

 راهنلان لدب لسالا ناك » ًاوضتد ًارمالظلا ف ىناو
 قراوملا قرصانعلا ةءبرأو# ةالفىفةماقالا ىذرأأ

 ىراسدن ءىعدأالذ * نئاءوشلإ لاذ تّرص اذا

 (بشلا ف ىورلانبا)

 باضقناب هصانأ شن ذا » ىبامش يم نبأو ايشان

 باطرلا نادل هنانفأ تت * ىوهلو ىهعت ىلع سفن فهل

 باح الاو بارثالا بشع »+ "سوم بابشلا ن نع زعمو

 باصق هبايش باصم نم «ي ءاسا كعد ىنناال تلك

 5 ىلام ىبامو هنام هيأم 5 لا 1

 نيثالثو 012 5 كامو ا ا ل ورعملارعاشلا)
 ١ تاحردلا ىلعأن سهلا ىف اغليدق مالغو هب راحل ناكو ةنس نيعمسو اعضنو .رعناكو نةئامو

 امهاتةفد-اورا زات حت نيطات# مادالا ضعيفامهدح وففغكلاةباغامهكماقوغثمناكو

 ناكو رهخلل ني زوك همم عنصو بارتلا نمش هب طلخ رايه دام ردخاو ع قرحأو

 زوكلا ل مش ةراتفهراسن عرش الاو هلمعن نعامهدحأ عضيو هب هنارش *ساحىف ام_هرضح

 ا دخلا

 اهيدس ىدرلارغاهل ىو » اهلع ماجا علط ةعلطاب

 اهتفثنم يغش ىوهلا يقر ه املاطإو ىرثلااهمدنم تءؤر
 دشن ومالغلا دامر نم ذخملاز وكلا ليش ةراتو

 هرساب داَؤُملا هلو ىثحلا لذ ٠ ةماركح "ىلع هبوهتلنقو

 هرخفف ىمدأ ماس نرشاو 5 منان نسحاك اًنيمدي ىدهع

 خشلا ب اكلا فاول نيدتاقلثاثملا نم ثالثلا اناوزلا اواسم ىلع نادم ناناهربإ) و
 ه , ى ىلا ١ ةطقننمحرخيو > سا ثاثملا نكمل «("ىلماعلا نيدلا ءاهب دامعلا لقا

 نيتتخادامهتوكل نياك ١ 20 ١ اًنوازلوقنف ساد طلنزاو همطخح

 > هيواز وناتاداشاممنال نايواستمس- عاو جاد اًنوازو و ةهحفف
 رخاهجوللوقأغ هاندرأامكاذواضيأنتماق ىواست ١ ةيوازو ٍب ةيوازعومج عم
 نياك هثداملاثالثلااناوزلا بل زاومطخ ره ىلا ةماقتسالا ىلع ١ نمحرخ
 ىئاثل لعمل (لئس اندر املا ذو نب 7-3 ثلثملاىفىتلا ثالثلاف ناتي واستمناتلدابنملاو

 اذاَةَّمسلاناللاّف نيتماَعل ثلثملا نم ثالثلا اءاوزلا 5 ةاواسم ناهرب نع ىارافاارصنوأ

 علض حرضف نام قيغاوق عبرأ متاوقتسنمصقناذا هانعم نانثا قيةعبرأ اهنمصقن
 نم ١8 ىفنهربدقو > ىلا ١ جرخيو ده و ء ىلا حاس ١ كلئمف عا
 اراوزلافامهلن اتي اسمو آن اتمأ# هيدنج نع كدي ىلععقو طخ لكنا لوصالا لوأ

 تمل ١
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 لمهدىفأل وةباعحالا عيت آل اذ(ها ارثباطىدهل الع نيدحم اوذ ىضترملا فب رمثلا لاك (
 اقعافةالصلاب ىدانملا تاصأ 5 امدعت' ةكمءامطن ا مو ' أ

 تاقفةقان نعالتأ صان 0 كلذ لعجأ ناو هيلا مضنتَتاسأب ابحنلا اذهةناجاي نال

 لالا ىف

 امنمزو ميطخلا نيب اهقارش ا 5 تأّوضو ماقملا اهار برطأ

 امهس ةشر دأب اء اهو-و ”ى 5 5 ةيع اهحوتتلنا براذ

 | ىهعمو انك ءانل ان نعدع * املاطو ناهدلا سمن ءنيفاحض

 م 0 0 ولا ءماذيالدلب نمإكو
 تكللت دحلا نهبلا نكاو « ةمعركىهو سفنلا نها ناهأ
 انعأنأ محلا نود تكحوعو * اهرادب ترص نأمل تهفست

 امعُأطنلا نءاذورصملأساو * اركتتماسراد ىزعأ تحف

 امزح ناك مق دوسلا عبطمدءي» انلكو عادوللانفقو م ولو

 امدترطم امترطقسا ىمنيعو 3 ىوهلا ف فذعيال اقل ترظن ظل

 : لاقفدملا ماما نيدلا ين خيشلا عبتتو
 (ىسنف ىرَقلا مأىرت اهازش »+ نسا نيمزأملاءاذفءاضف

 امغرتو ىلا بكرلب مهف « اهتبسءوضبكرلا ىداط حالو
 السود اًوئلان اهيلع لصو « ىئنافدهزلاوخأ دعب ىلعاهاد
 امزمزو مار_غلاناسايواهسلا 5 مصزو ميطخلا نكر امصق تر

 اممعملا”ىمكتلا اللا, ناتي و «. هراقو ميلحلا ناسي ءاللانم

 امرغمقشعلا ىوذ ىوانداو ىدضمف «ىهنلا ىذباق فد جولاراننيدوبو
 [.لسم اهيلا دات:هوه اهف * اههس باقل ا ىلع ىل إس اًماّوم تضق

 الظأو مملداو قعاولاطو «ىوهلاول. الا اذردسهلا هملعناعأ

 امرحأو ىلو اقوشاهب ماهف * اهلاج مارسغلا تاقممل هاعد

 (ةنيذأنيا)

 اهاىوه تعلخاك كاوه تعلش *« اهلع لدادو تعز ىتلانا

 اهلك ةيابسملا هيحاصا ىدنأ * اك الكو اهب تعزايذلا كبف

 اهلجأو اهقراف ةقابلب * اهغاصف ميعنلا اهرك اد

 اهلعف داؤفلا ىلا ريبمذلا حقب * ةرابس راسو اهل جدو اذاو

 اهلدو-رأو انعم م د ةدحاس ىلا راسم تضر_عال

 اهلئاؤرانل اهرركأ ناك ان اه ىحاصا تاقفاهتسحي تعنم

 اهلعلَت اقف اهبسقر ضعن نيم + ةزوذعماهلعلا لاكو قرف:
 (تاببأن كدت

 رادلا ن نءعل.>رلامزغ ىلو 5 ىراج عمالاو قر اهإنلوقأ
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 طمدلاكوأ لاو « حوءأندانضغلاكم انطعناز ىلذز و « ىفو ني هل تاق
 ضخ نب وعلا ىف# ةردلا قؤط هبي 5 نوجرسعلا هو #* نوم

 هقتنملا ةنقلاو 5 هدنغلا ىكاحيى أند راوؤالاٌ دمان هيه راكالا ةوفضا

 رق *« لل هلا ىف تمص « هحافتلافرفظلاو « هحامسلاقرؤذو

 راممالا ل_تموأ 5 ناو * بهذ ح نمحرس سورة # تثو نيح هلاسف

 همالسلاب تدنه 5 همالقلا هم كمان * رئاخ للحب * رب ' اطلل ”ابلخم وأ

 هئاَما ىف لاك « هناسمىدأ ك]م *« ىراوخلا سلتاو ىراردلاور َدَدلاو

 روللا ةماك * روع دلا ف قرش « راشد هاكتت + زان اة هتوف

 هنود نس لكو »* هليسك عطس »* رادعلا3 هحولاك * ىراس مالظلا نيب

 ناهدإاةدروال « نةترلا ةغص ند 5 برسغلا اهنول ىف * بيملا ةمحوو

 انعرو هل امقس * انر ناطط درفلا و ءاحر الا كل_-:ت 2 »* ءاون الان ره زلاو

 بارا ةمغشا *« 6 0 21 ناك * هرضألا طوول

 01 رت 5 قاروألاف ىزولاو ه رخزلا ىرارذاالثم * رهتنلا ًءاتفسقوف
 تقطتناو تضة>او « تقوطت ةم اج »* قوط تاذ يح ىف #2 قوطقوف تاج

 00 لاو تللا « نر تئاملساب م ىك ايلا هرعاس + كارالا لعتت
 اييسنلادشنتساو 5 اسمشتلا ندحأو #2 بهذاان ةلوصوم 30 بوغلاب عموم

 صدصغتداعتكرنا«صرئاندلااماف « ىلطلاتاساكلكساوو الزغ_تلا زد ايو

 ماللاو كنلا 28 ماركا اهلمحت 5 هل ا اهيضضعت « هيضواهك اه

 (ديدلا بأ ننا)

 ' اليلغركفلا ادع «لكفلا :طواغأا كف

 سا ل تاو للا ىوذ تراخح تنأأ

 السمر .زةارت كف 5 ىركن لقأ الك

 (همالكنهو) هنلعنومأملالاةذيتالفكتار وءنمةروعكطاسنا (نوطالفأ مالكن م)
 لاف ة ةراسسا ة3مىاهفلت ا ناعامضةسأن «ثروال-ر ىأرو هللا 1 طف سانلا ظفحا

 ةيحنا كةيدصا ارهلظتال(طار ة مالكن مإ) نيضرالا علب ىتفاااذهو لاجرلا عاتبتنوضرالا
 بظينثدوأ اذا (سروغاشمف مالك مإ) كلا داغاربغت كم ىأر ىتسهناق ةدحاو هعفد

 0 لقاعثلامهلوق لدي لقعلايدعشلنااولوقن نآس انلا نم ض راف شع

 !ةئامو رخلا ف فل ةثامهيلا نامل ىلخعو هدعوت وةدده ناو صني كا دبعولا
 نس 0 تتكينأ حالا ىلا نتكئانتاثانا وهلا تحصر, نأكللادمعدا رأفربلا ف
 هلا حاحا بّتكُف هيهرسجتاملسربو لّقلا هد عوتيو هنةهددهتباَكيهنعهَلا ىذ ذرةيفتملا

 31 هقلحّل 5 قل وةثاَملت م 01 ىلا عت هنا هئعيلاعتهلا ىضرةفنحلا نب هياجآف

 كلذ ادع 0 كاملا ددعىلا هناك ح احلا ثغبف ك مارب نعنع ةرظن :ىلارظن نأو>رأ
 ةومنلات دن نمالا اذهح رخام هنماذهام مورلا ءالم لاف مورلا كالمىلا

3 
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 ىراط ص خش الو « رادلا راجيالو * اكلياب ا مهر زرت الو * اكنقذ عقصت الف

 بعطصي ماركلا فيض# ضر لعلب 4 هقدصت قيدص الو « هفلأت ل الو

 باغسلا ةعاجلا * تارعالا اهريس 5 لاخ# اما * لاتشا ءدش ف

 0 ما هبرمشم تال+ ناو #2 ازا دالوالا زيط «ىرولا فاهوعضودق

 احازملا بنمحاو «.ااكم كسل 0 0 سا ىف * مادا نم للقاف

 اوصمخاواوعئصناوءاوض-مو اوننقذو « او<ئاواودا * اوحرمنامهال

 نوذملا نم عوب * نوحلا ةرثكحو #« الدلاب عفص اودترت رب الو حاج نباكن ك

 ىذملوءفملكو ه« اضرلارمالارخ و * لعف ءاش نم لكو * لقحه ف ىالاو
 كصلا لك الربصاف *« ىكرت تيد ناو 5 ماعثالا نهيرض * ماوعلا ة ةسصو

 هدكحزم ةشعو » هدب رعاذنكيشاد « امهسهنمنكلو « افطلت اذان

 موملا لاذ مّوُدو * « موقلا لّتقب رمش * سودا يلا « سواملا موتي
 دعتال تصلخ ناو « داقوهرش ل 5 هرداملا ىلا ضومئاف * رذسملا كتم مارا

 دفو ىدواو ّتبصو * دقعا او ىالكل قاف« اصاتاتاقالاو * اصرعم هل ل-عاو
 يادالرخلاو * حاعللا ف مؤشلاف 5 مدمترز-متالو « مدلل فل اخت الو

 ىسنحو ىوخاو * ىسفتلادراد>ا * هيالا سف الل * هيضصول' هذصو
 انا ددلا لتقتال *« اناليغلا مكتتال * الاسحلا 0 الابلا كحال

 اراققلا كإ_بتال + اراهلا يكرال < اعالقلاعلطتال * « اعامسلا يدعتال
 الومهم ع نكنالو 5 الولطلا بدنتال * افالسلا يمتال * امايرالا لزنتال

 اناسلا لت ال « انايضلا لكأ نال « هيذغالا وسلابا * هيددالا تل كابا
 دفادفلاودسلا ف دنا كلا برغلا عاسجلاو « برغللا لهال يم
 امي را هريهزو * اعسرلا ىرتامأ 3 ضاهتاىذ ةبنو #* ضاررلا ىلا بنو

 حتا تل ا 35 ىهسان تعمم امأ 5 قفوتلان عءباغ * قيرط نعد عد نم

 بيطاا فيرخلا انأ < بزجلا يتفلاانأ «* ىتاساشل ناو ٠ ىعىاد_ لال

 ندي ابن وهال * سلبا ىنن راك ماركلاوخأ انأ »* مادملاوبأ انأ

 راوالا نمرشف 5 راهزالا ىلا ىتسأ « فراك ا ةءاط اف : قاطعأ ىلع ىثمأ

 نايلاناب لمقنا 5 ن الفان بيغأ 5 دورولا نمو ف #* دورولان ءىورأ

 اهتقلع ةداغ عم + ايتن 00 رهزلا 0 « رهنزلا ءافع تدك
 تكتوىل اللا ل ثم « تكبام اهنأل « ميعتلا ىف لفرت « ميرلال شم ءافطو
 اسل ار ديان هللا, « امالاوهمكرتا تاق :اهلعب ىىرساذا « اهلدو اهعغب

 ةلدوط ان | 2 « "هلملنم اهيبطاب 5 ىرارسلا ىذأ ىنكت كي « ىرادنيئطوةساو
 لالا هنن نب * لالح هلااماد « راو 1 ايهاححو « راصقامت اعاس

 حاجزلا ف عدصلاو * حاربسلاة علو * همامقلا ىفبطاك *« همامغلا ب ناح نم

 سوما ب >ااو +« سؤكالاءافدكو * ةالفااىف لعئلاو هه ةارملان اجو
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 ىهتنابواطملاوهف قدا ةسجو ةنام عمن !نم قلو لصاوملا
 (ىلاعت هللا هجر سناكمنبنيدل ادت لضافلل ةروهشم اة وجرالا)

 ىل اللا صخربام * ىلا. م نم عملا « فيطا رش انعم * فيرظ ىف نم له

 حارسلا لك 5 ىح ايذلا ىفريشت * هن رس ةيراس * هي صو هم

 ةفيطم ةغلي »* هعبلخ م 5 ءانءالا هاملج * ءايدبلا ةبلا

 كلا ضرعمو *« هحب رقلاامب تداج ا ظافل ال اةقمسشر

 هع الخلا قرط ىف 5 هعاسلا عم ةكلسأ 5 حزاملا تحلا انأ 5 حصانلا قيفشلا انآ

 همالسل ا بلطتو #« هما اركل ا غشت نا 5 ساو يأ دهع 95 س ابككمالاّدجأ

 اياد ا ان اطلثا مهل نا «بهعلارهدلا نمى :رتهبدالا سانلا عملالسا
 ةياعرلا ادوعلخاو 5 هعاللا الح سلا 5 انايلالار صنت 5 ؟ل وركب

 موقلانيزلقعلاو « موملا نبإءرملاف * بس رخافتالو * بشنب لواطت الو

 انأطق لقتالف « انسمىلتتئثنا «٠ هساررلا بحاصا » هسامسسلا ضورأم

 هناطقلا ف سكلاو + هنامالا ف زعلا 5 نالت نتا اذا » ن-متال تدرأناو

 انسنالا شوال « اسلحلا بمغتال هدكلهلاىادقرولاو» هكربلا بان دصقلا
 انامص الا رقثت ٠ اناثعل ارثكت ال » اسئرلا ططسنال <« اسسخلا بحت ال
 اسؤر ةارس نيب « اسام تال- ناو « هيناحملاىلا وعدت ه همت اعلا ءاريكش

 فضسلا لايورذاو#+ فطلا ان مهراد #« هعاطلامالغنكو * هعاملا اضر دصقا
 ىجنراطشلاو درنلل 5 ىبطي ىاذبلا برق 5 ادعالملا لمهتال * اىداكح نا ذلنال

 ادكن اضغالو * اديرعم نكت الو + الاقملا للقو ه الاؤسل ارصدخاو

 ع « احادقالا كسعال » ىادنلا لعوط ست# 0

 ام ادملاو لقنلاو 5 اماعطلا لمنال 5 هفالاا رمال ما اوطلا عطتبال

 مداع لقمريغ 3 ىدآ اهيضترب ال 5 «ىعظعةعاذش »* 0 0

 رابخالا بيطو هس راعمم.الا 2 مادملابق الام 95 مالكلا نم لقو

 الا راد « ساكالا تااكو » هلذتيملاتكدلاو *« هلغلامالك كرتاو

 مادملا ةجنفس * م اركلا نلعشف « لسمتتلاة باف *« لادم هان هرداب

 هرغابدعت الف *« هرم تلس ن اف « مهديعلك اشتالف « مهدنعتدقرناو

 اىد> ا هناخ « ردح هرذحاذبدلاو * هضاققلا كل :تاف 5 هءاشلا 5 ا

 مر ىزرناو + مركحرال اهلعاف ه هعيبق ةنحمو « هدضف اهلامف
 هبّقثلا ىذغم حصأ « 0 ينو 5 انايد ةريغ وذ »* اياعلا نكن

 سانلا ضعب لثك » ىم 1 نم هل سدل «لثم صال قراصو لمعلا نيس نمدوزاج
 البو هموُسف »* ال_.فطتلاو كانا #3 هريسعر هل همو * هرهش يأ 1 16

 هع كاد امناف 5 كالا نوح 7 هنعهو ةلثو * هن ند اهلاس

 هوهعلا فاشتراىلا « هوخإ كاعد ناو * الولم نكن الو * الود ركحالو
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 ق>اوذتمل دلبلا ل هأ حج رخاهتمبرقالأف ماطسىلا عوجرلا ىف هلصخر مث هرادءاقد

 هنت ع نمذخأف ناضمرر هش ف كلذ ناكو م عاام اسد بحمل اءإخ دين آف اخ هلق ةيسأ

 هيلا اهداهزواغزالعداب دبل ىلا لصرا لف راج ىلع بأ ادوهو ءاك أف عرشو افيغر

 لافهنع مهرثكأ قّرفتو مهن.عأف رقخوهمف ىهداقدعا لق ناتكمر رمش لك أد 0

 ارستتاشره سفن لذي ى>ةةلاشلابخدبعلا نوكيألاهمالكر ق١ ك-العازهسفناب
 دوتقلامد_علاةففراعلا :_ءالعام (لئسو) وخالاديربالهنأ هبلقن 0

 انأو كل ىنخن ةبمعااس دا(لاقو) هريبغل سالامد_عو هقد» نملالملا عد عود 5

 ىلغأ ىلا علا لصيشىأب (لتس) ريدق كلم تنأو ىلك.حنمسحتلا نكلو 0
 ديزت وأ لاقف ىن كسلا هن دو رمضخ ني دج أ هملع(لدو) مهدلاو ىمعلا و سرد, لاق تاحردلا
 نتنئال ارح نكدي زب وبأهللاةذ نتثدح او ناكم ف فقو اذا ءاملا نا لامقذ يسن كدجسأا
 نءز ةذاق لحنا عمدل س ءفهتنا فرع نم(لاكو) ديعلا اهسلأ و اةةصفوصُتلا (لاقف)

 (لافلإ مالكتل خ رت لداحر ةنرالس و ظ تعقل مف ةداهّت تعم هل سلف ايندلا فرع
 ١ نظيددعلا مادام (لافو) همقرعمتاازله-لازا داق الهاي ماداماةراعديغلا لاب الأأ

 ؛لاقذةد>اوةعاسفدبعلا هلالي له (4لقو) ركسموهف هذمرشوا» ن مقاحلاف

 امم أاسش هتك نأأىلا حاتتال نم لاق بعص نم (لّجر هلاسو) رغسلاردّةب عبرلا نكلو
 ْس /رفغجهللا دي ىال ىاطسإ ملأ دن نري ا ةاف المت (باكلا عماجلاف ) كةهىلا٠ت شا هلع

 بارصأ ن نم ةعامج اهدروأ هذعدتلا ىشررا دف ءاقسهنوكو امسبمءهتلا ىترقداصل ادم

 يضر ول غانلافدزرا وة اللا هبلكَر مريثك ف ىزارلار ثمل اهدروأو عب راتثاا

 دغل ودن ا رشق هللادجر للا ةمالعلا اهدروأو فئار الا باك سوط ىلع

 0500 نرانأن أن م فقاوملا حرمك تكلا ضغنفامب ةريعال كاذب ءالؤهلانمأ ةداهش
 عفرباشروةديدمة ذه نع هللا ىضزهنعارخ أتم ناك لب هنامز كردي هنعهللا ىذر مامالا

 ىضر مامالا قل ىذلاءاق!اروذطامهدخأ نسا نيبلا نم اننلا

 ىمسملا فلم عقو دقو ارب ار عي هايتشالا|اذ_هلثمو هربغ صخشرخ ”الاو همدخو هفعهللا

 مهم لك ءامدقةلا هيد نام ءاج-ن ا لكتلاو لاما بحاصركد دقذ ثوطالذأب

 هظفحاف قال ادد يري هلأ قلاده (رهذملا سءالا جارختساىف) بوطالفا مسي ناك
 دعب اهد دع ىلع لصاحلا م.قاوتاظوفحلاا عجبا ا ادعاعمت هن هشان ادعاعر :ضلمم

 لوالا فرط اددعوه قاءلاذلوالا ظروفها ةهسقلا حراخ نمصققن ا تا ,نمدحاوظوفتءاقلا
 1 رهشلامعس هاا مدا ىف) اذكهو ىلا لا فرط اددعوو نتالامىلاثلا طر اوت

 هزهملاءسملوق ؟ نيزثا نزثا هسنحتام عمالو ةثالث ةثالثرعذملا قوفام لكلذخأل هيعربضملا يربلاوأ (ر مكملا

 رهظتال ةدسعاقلا هملا ىهتاانخ للا نم مرت ند قابلا دعتر ني رسشعو ةعدرأ همم قلتفعومهلاب كري مث
 دادعالا عج ف نكلذخ أف قابلا كرب ةثالث ةثالث هم قلما م (رعذملا دذعلا حارختتتا ف) رمضملاوهذ
 اهلمأتف 0 ةسول امدح ولكلذخ تف قاءلاءالريخع و ةعغمس هعمس هذم ّقأ لة يم متنوسرس هنمدحاو

 عمت م م ننرشعواد>ا هذمدخ او لكل ذخ اف ىقابلاب لري و ةسهة ست هه قل له همت

 أ 07 بس مم ص م سم مس سم م صم ص سم ب م ع سس



 اوك هرإكلاواصودخف 5 ٍرطلا حربشب ءازعلا قطن

 (رخآ)
 لأمها هنم لصاملاو . مالات يستهل ف

 مطالن رخاوز حاومأ 5 هسااصمو هسامعب

 مدق هّزقت سيلف سبع مثلاربمربسب رمسعلاو
 لظءوذ جدو ئصضف 3 ان 0 السل

 10 9 مهتلاهج لي سانلاو

 مسهل تمت من * ي ميج ىإ ماجن مد
 متر طاوشم و * افرفاوقرفافرف اوقرف
 مزصحم اذ ضفختماذ 5 بصتشم اذ عفت سح اذ

 اومدعا1نوربتعيال 0 اود واملنور كال

 مص اهدياعل سفئلاو * اوديع مهسوفت 0

 مارش سلا ساو ىلع اهنا اذ ىلع مالسالا مسا

 مقو ديو سفن ةعم جساس نماسمملا لأ ا

 س 5 هتاوفهت3_عنملماكلا هت+نءنطفلا سرذعرشنلا ةبوكلامدمت ةبوتلا|
 برقأ رفطهةقوفرارفغلا هيلع نوزحلاوه هبحمرفملا حورلا سدح مهلاو ها :

 تامقاطلانمّومل (هنعهتلا ىضر ةقينحوبألاق) ٌكاوه نعام هدعبأ باوصااىلاكسأر ا

 ىلا نيرظنملا نم كماما نكل قاطلا نمؤمهللاتذ هنعدتنا ىسروداسلا رع ةعح عي كماما |
 ىلا(فيرشلاىدهأ) مهردفال ةريشعي قاطلا ن هؤارعأو ىدهملا كعذف مولعملا تقولا ا

 كاملا ىلع اهضرعيو ةدجاوةدحاواهنمح رت لوسرلا ناكو ايادهب وبأن بدلا حالصللا

 هانا نم كالو كاملا ىارام ةبو ذهل اهي لاقر لكلا صو نمةحو سم حرخأف ا

 بودكما يلعاذاو هنماهاوانتو اظمغُكمملا طاشتسافاهاثم
 ارطسانلارب 'اسهسقن هداس د“ اريقروامحت 0 نمانأ ١

 اناس * ىسدريقلاةداعس ىيلمش

 اهعضوو كلم ا اهلمَتف مو هبلعمتتا ىلصعتنال اوسر دعس ىف ىذا | لذلا صوخ نم امناف رعف ||
 لاَقف كدسامهلاقفاسا رداع قل) ىبننا تقدصتتد لور لاهو هسأر ىلع ١

 داقعأو ىرفس للءاهب ىوقأو ىتب اداهم قوسأو قادءااهّدعأو قالصااهزكرأىاصعأ)

 ىنيةيفقاسك اهيلع لاو, رثعلا ىنئمؤتو رونلا ىلع اهببثأو ىوطخ ستيل ىتشمىفاهيلع
 باوالاامبعرقأ قواداةقالعو ىرفسل#*ىهو ىعدعبام ىلا ىندتو رّدلانبنحيو رالا||

 نارقالا ةلزانمدنمب فيلا نعو نامطلا فحم رلان ءبوذثتو بالكلاروقءاجب قلأو

 ىرخأ بر . اماهفىلو ىنعىلعاهب شهأو ىدسء»نم ىئبااهثروأسو كأن نعاهتنرو
 مدخ ىباطسلا ديرب وبأ ( ىسادنالاةر فز نب عي ران ن نم) ىّتنا فريصناو حانطاتييف

 ناك هنالءامسلا | ارووغيط همعس ناكو ةديدعن ينس هنع هلل ىخذر قدانصلا ده نب ,رفعج هللا دمعانأ |



 بهذاهيثاو ذعارشو 5 هتقفس سعثلا َناكو

 اويهذيهما كر ض 7 رالا نورقنبأ كرهد لس

 ببدل مهرهسمن أكف »*َ الع اريسانع اوراس

 برالا مهب تس امل همهلناطوالا تثحوتساو

 اوورقد اوه هدعبأام 5 اوتمح دقلو مهععفا ام

 بعل هب نهال ١ سلق دخلا لعب دج بعالاب
 بدن اهصانم عيمشل < « اهفرخزو كائدرعهاو

 كل اهيف ابان تمت «دقو ماال او كن ىف

 بتكالو كءتأت لسر « .الفرادلابرغتدقبو

 اويحص ام 3 ممم اك ب كصلا "لم .و لهالا كالسو

 بخت موي دوو ح « اصو روق اثلا رقن اذاف

 بكس :وعمالاىرعو عمم حلاوثحو عملا مصتو
 بقر مسهلو اوةرتفا مث «اوععجادق سانلا عسجو

 تبصتقم اذ مز_عم 5 ضفختم اذ عفن هاذ

 بعتلاو ةحارلا مو ن « ارسكلاو بكمل كانه

 يك
 جهلا اهم شسعتو احن « حرأاهل لاوهتامسش
 ركل كو نء'معااىوطب كدي دحرمشني و

 يمتبأ كناق_ص لاكل «“ اج لال> هوة و

 يعزي و كل اركذ ىلع مسكسهي سبل داؤف ناكال
 جنه يه مهريضغو ًُك «وفرعموقىوسسانلاام

 اودجرداملعلا حردلا ىلعو 5 اولعف اريخاولعف موق

 او رخ اهئم اول د امو هي امندلا ىلا ءارقف اولخد

 اوج ل اموهاود فرص نم مهركسشت سكب اون رش
 جوعم كب ارظن موق « مههتيرطلابعدما
 * يمس باط | د كقحو ل_عمالا مانتو ىلا ىوهت

 (وخار
 كلل او كمكمي كلملاف » كلماب كنتانآ تمظع

 5 كرد اليحب ريسدر 5 ودتمانالا جبر لاذكو

 كِاِح ملط عرد سا * رسم عسل 7 لمن ررغ

 َّك ارمشلا مهرسآدسقف ل « رمثلا ةالوراصبأ تءع

 « كلسنم كوري لف ف بكلا غواو ليل رايلغاو

 اوكلسا لجو او دسوذخ» 3 القعلل كرام ءاضأو

 ل 1



 دل 1

 ءوسلانولمعب نيذللهللا لعب وتل اهنا ىلاعتدل اوقدنع (ىربطلا ىلعوب أن يدلا نيمأ ا

 ديعل ااهلعفي ةمصعم لكتاب امد هو-و ىلع ةلاهع ىلاعت هلوق نعم ففاتخ ا ةلاه

 هللا ىذرس ايعنب !نعدعال اهني ربو لهل! اهلاوعدب هنالدمعلا لمس ىلعتناكتاوةلاهص
 نا اودرعل مز عبد لك لاق مهنعهلا ىضرهتناددعن ءىورملا اوهوةدات ردها <وءاطع :وامهتع

 هةبيلع قيدصلا مس دوبل |وقهناحس ىدحدقفهتصعمفهسف رطاخ ني لهاح وهذا اعزاك

 ن :ولهاج مذ :؟نارطس ون وس ّجلعفام لعل ههن وخال مالسلا اوةالصلا لضفأ انسن ىلعو
 هذ نوال, ةلاه ىنعمنااهيئانو هللا ةيصعمى مهسفنأب ََّ مم < طاخن لهما ىلإ مهمسنف

 بوذ امنا نولهجي مهنا هانعمن ا اهلا و ءارقلانعةرو رضى شا ملعبك وقعلانمهمفام
 نءاهعق ىلعلالدتسالا ىف اوطرش نأباماو همقن وتطل و .اماامن :ولع ف صاعمو

 0 هحاامفالخهنأيل اولا اذه ىتامرلا فعضو قايحلا

 ىهتنا مهريخنودءالؤهلا ملا دسفب ةيوتلاامناىلاعتهلوقنالة ياو: بونذاه لع نا توكيل

 نهانا ادم رلانورهبتكمي وانني ا ىلاما نم(نيعمسلاو سداسلا سلجم ارخ [ىف)

 هسفوالاكدلعم اري ءوثنصامدملا بتكف لافت واو ىطظعام_مئءهللا ىطر رفعجْنب ىسوم

 لاقو هءىلو أو هاعتق ةولا لامعتسا لا ةؤ فوصل | نم (دعشو ا جتلا لثس] ىبتناةظعوم
 باب رخاوأ ف ) ىتنا قئالكا برا عاطقنالاو ا علا نع عالةنالاوه مهضعب

 ىو فوصوملا ةةصلا ةفوهام مسالا ن ءهتل اسلاك نا دس ندمت نع قاكلا نم (تادارالا

 لعمومالو 0 الا ىلعهتببج عشب و راجحالا لقي ذخ أف دجخإ ىلا لزانم ىلع(نو جما رم)

 وهو د ةربغف كاذد هب ىؤر اهلاجالار اهنالو اههجوالا كلذ ىف لبشال هنا فاخسكاذ

 دشنأف اهل انم نم تسل اناهل لمقو كل ذ ىلع ملف راجالالخسو ران . الاليش

 راد هن رماعلل دخت لك 5 د قرش اهرادلةنال

 ران ؟ةنمد لكحص ىلعو « ضرأ لك ىلع زئماهلف
 (ىرعنبنيدلا ىحجربك الا يشل

 هارأنيءىأب 5 ىببجئديتاذا

 ةاوسداراخ * ىسعباله نعي

 بعتلالصتام عرساام ه» 0 لامالا بن
 بهشلا هرياطت لمللاو * ةمخج ارريطت سعثلاو

 بعللا كي. قملي سلفد لا لعفي دج رهدلاو
 تاقلاكفالر نكمل ٠ اوه لكن كاوندصقااام

 بصقتم كل-الشرفلاو « عفته كلجال ش رعلا
 بحسلا اهب روت حيرلاو 5 قرم كال> ال وملاو

 بوّتني كرمعل ميغلاو « مستبم كلجال رسهزلاو
 ببح اك اوك بسور هلا اندلا ءامس نأكحو

 1 ل ا م روما وس موسما حح

 نأححو



 نيل

 لوقيثحىاورقلا طايسان هللا دعرد هنو

 ه-تفرعهنقذول تلقف * لاحم .ىوهلا ل دنإل اق

 هتفرص هضرت) تناشأ و لق ل +شريسغله لاقذ

 هتففكرجدرب لوه نا « عمدو ةرفز ىوس لهو

 هتففصو ذا با فرعتل < فصو لكدعي نم تلَعف
 ريدغاهبفو ةيشعم ضرآب تررخ سدقملا تيرىلالمرلا ن متحد رخلاف (ىطةسلا ىرمساا)

 0 تت !ىسفنىف تاقوءاملا نم برنو شعل نملك 1تلغءام

 ههنا ىهنب أ نم انه ىلا كتلصوأ ىتلا ةقفنلا ف ىرسا:ل وهات اهتءمسف اذه هوهفالال انثدلا

 ل 6 لاةةىصوأ هل تاقففلا ولاكسدقملا تيباب ىلعايهار تنآر (دهازلا مق لاف)

 لءلهلملف هشهتفوهلن وأ هسرتفتشو مس نا فا روعدم فئاخووذ عايسلاوبح درا

 تاغف نك تو ىو هنا ا هرامنو نورتغملاهيفن مااذا ةفاخم

 (تاس ّ نمجالخلا) ىهنا ءاملاريس عنيف ايرنلانالاقنندر

 تذغل تنقسامّدا هلا * اوقس ,وأ او ئغتال اولاهو ىنوق اوهس

 نسسقلوق وق نع (ىدعسلا السلا لثر

 اننامت مأ ىدضلا ٍتيلص ندنثا * اهتركذاماذا ىردأ الف لصأ

 د_هيناكركشلا لاغتشاو وهلا 0 لاقفةيئاَغلا اونيَدنثالا نيب ديدرتلا هو ام

 اهالصوئاا عيابصال ا ىه اهانثىتلا عبادالا لهى ردبال_ةلهذيهنامت هضاصاتاعكرا

 ىذلا قئارلا باوملا اذ هقىدفصلا حالصلا رده (لوقأو) ةحوتفملا عباصالا مأ

 اسقنا لعناك ناو لالزلا,بشاذا رنا ن مفطلأو. لال ار سلا نم قرأ عبط نءردص
 (مدعولا فاح يلم ىف ىودعلا نبا) كلددصتيم

 انتشمداوفلا بولص ودخف رز ةرورتنأب سمأ تدعوو

 ىأل دف ةركقو السره ا ىف * ةريعو تاعزالا فةحسهمىل

 كراكفأو كلاوقأو كلاعاب ضراع:س كنا لءادباغلو اومضعبف (ل اودقملايسشلا لاق)
 ةلّقع كرما نت تناكن انة وستر كفوأ ةماوقوأ هيلعف كرس لكن مك ءاعرهظ.#سو

 520 او لارخا هروب ىدتهتو كايتد فتم دانِعذتلت كلا ةدامةروصل اكلت تراص

 كدححيو كنامح لاس فك ذوي ناطم_لددامت ةروصل الإ :تراص ةيدضغوأ ةيوهش ةكرخلا

 لاقف ىهتشنامهلدق (ىريمملانونلاوذرصتحااباوز ىهتنا. كتافودهبروثلا ةانالمزع
 سجخ ةنس فو ةيونلا نمهاصر ناك نونلا اذن الاقي ةظحل تبوملا لبق هفرعأ نا ئسهتشا
 لاقءاسمالو حامصْمإ رادع دلو (ثيدحلا فو) ىبمب | ىلاعتهلاهجر نيتئامو نيعبرأو

 كلذا اوهشوانلعك لايقتمالاو ”ىضللب فصال روض هناحسس هلع نا دارملا ثيدحلاءالع

 معان ولثآلك ىرتاجت ةرمدايةزا_ةيل ىنهف" هلغرموي ىلعمدع صخجث ديف نول هن. ةعطق لك لدحب

 00 ,نمف ا ل بيس هد لإحو ضاماهل اًةيسنلابلصعفءريغنأب دو ىذع

 يشل لاف) ىستنا لهل كات لعكهيانلع و ليحلا هدب نم لعكت امول عملا ىلعالا لثما هلو ىلاعتو
 21000 ميا



 امدق اذنلا تمدقئتام * امداذها.كعمد ىرجول

 ' اعز اًنداامف ريح *« اهكروما كتماندنع
 امدئانءلعنسلا عرقاو « ختالوأ اةسأ انبلعخ
 امرت اامانلئحانلصووأ#« انتفام انل كاندوأول

 اهسدق انملاسنم لك ه*؛ يملا تاناننملاسول تنأ
 (قارولادو#)

 انانثأ ىطع أ قذاادخ آن او *« رورس ىطعأ اذا هتيطع

 اناا لقدم دعت جاو ا ركشق حأ نيتمعنلا ىف

 اياوتدهأ ىتلا ىرخالا مأ *« ارورستدهأ ىنلا هتمعنأ

 (دابص علم ىدرولانبا)
 مسملا ىف ةمامةيرب رح «*« . ةكس مك دامسص ةنخوأ

 عبس نهدصو كامشل ادمو »* دهتحا رادعلا تنل لوقت

 (قركلا دضي علم ف ةنابثنيا)
 كلارشداهدمع «* خاغفي ومو

 ى ارك تاقددد «< اذامزعلابل نلف

 (دجأ هسا علم قطار ن قلااردم)

 دج تلق كداوَف ئضأ * نم مسا ام لذاوعلا لاق .
 دجأ تاق كداَوَف ئضأ « دقو هدمختا اولاق

 (ركب وبأ هم نمف ججاونلا)
 ضنافركك مد #2 هب ركب تأ بح

 ىضفاروهفهيلع « ىاذعيزم لكو
 (ىلعه مس! نمف غئاصلانبنيدلا سهم)

 قلغش قف ىفدفاش « امدنعلوذعلالاق

 ىل_عي ىدعد:تاقق « ىرولا ىف تنثف نم

 (ىءهمساو هيو حمذخ ا دقو مهضعبلو)

 : قوسر ملا ضأ * يسع عمد ةداسأن

 ىيلعاودر تلي ه ليلع مكيداول
 تحاطو تاراشالا كاإ:تراطلاةفكب هنا لهفامهللةف مانا قدتومدعب (دينملا ىؤر)
 اهعكرتاكت اعبكرال ا امه شنامو موبسرلاكِإ:تسردناو :مولعلا كلت تناغو تارايعلا كل

 تاجاحلاو تافهلاعسجقارتسحاو تادارالاو#ةبحلا (صاّوملا لاف ) ركسلا ىف

 قعمطمالباذجنالا ادع ةدقيكو نسما سدطانغمىلا بواقلا باذجت ا (قشعلا) ىسهتنا
 'لردي هأ هنا ف نس اكوهوءافخاهدب زتتارنابعب اهنعرب بانت او اهتقيشح ىلع عالمطالا
 هفرعام بالا فصو ن .ءاكملا ضء:لوقن سامو رعشلا فن زولاكو هنءريمعتلا نكمال 1

 هللو



 - 000 ا اا ا دك 28ش اذ 22 0 #0١

 داش ماع طرت دقات ماسلا طبت 521 | الا كماونأ نماوج رتل

 ىلع نيشلا ىلا (دينملاب بك ىبي |ىضرملا هىوادال ارورذ هتلءغ هةةصمم هتقرحأ

 لاّةفدهل ًاسفدىعأ ىلع تااغل ا امءانبلا فس .وب نب د هللا ديعانأ كذعش لسىناهفدالا لمسنا

 قعلادبعلالاصول وأ (بحلا نونعس مالكن مو) ىهتناهمأ ىلعبااههقناو هملا بتك |
 (كلذ ف لاقو) ىهتنا هسفنل هتلصاوم قدلل دعلا نارعهل 0 ارش

 حرعو وهل قولا ركذب ناكو » اليحر كا ةلمو

 حرس كتانف نع دار تسلل « هناحاو ىوهلا يلق اعد نا كا

 حرفأ كريغبايندلا ف تنك ناو 5 0 كنان اطار

 عقبعت قسعنع تبع اذا رك دالملاف؟ * .ثناك ناو

 تبءصلا د ةلريغل ىل اق ىرأ ثدلن 5 م

 همالك (نمو) نار ل هنأ ول يقردتن مقودااىكر ولعصلا لمس ىبأ مالك( نم 0

 قعتنك نوكأ ىتنمىدعت دةاضيأ

 اذاف نوكسورخآ را ماسربلا لثك ف ّوصتل اة بفوصلا نمر باك الا ضعب (لاقز

 قيلسو هيلعهللا لص أ الز تو : اب ىدادغبلا نيدلا دج فراعلا غيشلا(لاتو) تدرخ تنكمت

 الب هللا ىلا لصر تادا ارألحر وهلو هءلعمتنا لصلا فاه سنب|ىفلوقت :امدل تاقفمانملا

 تااقواهسأ . اربق ىلع (ةعار ءاتفقو) ىبتنارانلا ف طق سذ اذ تح ه ىدم هترعش ىتطساو

 تلافمث كدسصم ن همم لا كم ل ءاضوعهنلافتاتبآا

 اريسقف دابعلا ىديأ ف اعاشغ داهملا شوسحم دازلا نمارمّقم املاح كدمعْ: ل ارثمسهللا

 دو نرلخملا لك كسا او نولمؤملا هيلزنن مريخ برىأتنأ او داو-اكيديفامىلا

 تفرصنا او تكي كننحداهمو كتجر كنمالدب, .ءاكرق ةنكملذ ةمهللا ن ل وعدو ف

 هب رع ربق لك بارتمشيذخأ هيل اهو ده لفاهربق نعل سو ىلا ىلا نوذجلا ىنأ(ىلل تن :اماأ)

 دشنأو هفرعت اهربق بارت مح

 ريقلا لع دريقل !بارت بءطو 3 اهمحمن ءاهريقاوفْضمااودارأ

 (ثرح علمفف) ىهت اهمنجىلا نفدو تامىّت-تل اررك,لازاممم
 هلج أ امئارحلا هفك ىف « ادغ جيلم ثارح هن

 هلينسلا علطم اربروت *« همادق ةرهزلا هناك
 (هنعهتلا ىضر نيدياعلا نب زمامالل)

 مزحأ كلذ ثاف  ركلاريص 5 اهاريصاف ةرسعب تملب اذاو

 م>ربال ىدلا ىلا م م-رلاو 0 اننا قئاللا ىلا توكسنال

 (ءاكحلا ضعبل)
 ءارضلاو ءارسلا ىف كءلاح « رذاعوأ لذاعلنيدنال
 ءادعالاة امش لئمباقلا ىف 2 ةراره ندعوا ةجسرلو

 اتعب



 لكل
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 ساس ,نايولس دواد سول كور» ىبوم 2 ببعش بوبا د

 : نيرسعم ان هريثكد دع لةكلاوذاذكو ىسع ١ ىع اركز

 1 دلتا لح العدو دمع ن 2 ىلع نيملكنملا قافتاريبكلاريسفتلا ف (ى رمال

 اوعدا ىلاعت اوق دنع كا ذرك ذهؤاعدالو هندابعمصن) باوثلا ف عمطلاوأ باقعاا نم

 باع نمبر هاوأ ب اوثل ىلصا لاقول هنأب ةكتافلاريسغتل؟ 0

 اوزيانتالو مكسفنأ اوزاتالوىلاعتهلوقري_سغ”فدروأ (ىروباس ثلا ىتنا هتالصتديسف

 نوام هزم ىفد -و هناواريصل جر فا ةئاملقهن أرك ذو حاط ا فاصوأ !نماذسن باَتلالا

 لفققالو عطق ةى.نهدحأ ىلع بجو اماه أن ون الو هثالث مهئمةأ سها فل نون الثو ل-جرفلأ

 ءاحد فودئاسنا تالا لاقبامبرو ثنوماو ركذملا لع لطب (ناسنا) ىهتنا بلصالو

 رعاشلالوتف

 541ج د

 ا « ىوهلاىف ىئتسك دقل
 لل_تخاهمجدااردب « ةناثفةناسنا ه«
 لست عومدلامف 37 اهب ئمع تنز اذا

 (سوماقلا ف لاق) داوم هن اكرعشلا اذهلاكرس ومالا ب>اصةئالثلا تاسالاهذهدروا
 نما نمو سنالا نمنوكي سانلاونونلا لصف فلاقو ىسناد>اولانا الكر مدل سنالا
 مالكتا (باَكَلا فاوملاق) همك ىبهتنا لاهسلعلخدأزبز ع « عجب سان ا هلصأ سنا عج

 معا لاف ) كلدربدّسلفا دج دمعي وهو نكا ىلع سذالا قالطازاوج ىف رص سوماّلا

 لزئأامىلا اولاعت مهل لبق اذاوءاسنلا ةروس ف ىلاعتهلوقدنعف اشكل حرش ف( ازاتفتلا

 مهيدبأو هحاصفلل متنسلأو ه«حايصللمههج وا آ اكولمنادج .وئب ناك هير وصامدهللا

 دابعنت بحاصل لاق ىّي> هةفاع و ةيشورفو هعاربو ةغالب ,هدحوأ سارذولأو هساودلل

 ندالا ةفرس هتكردأ دقو سارفانأو سقلاأ سها ىنعي كاعّمخو كل رعشلا ىدهتادجر

 لافاماهنخةقاطاو ةقرهباصو رثدادزاناهعئاكو ضعبف مولا هترسافلاكلا نيسعهتباصأو

 ةبلاعةرصت ىلعح ونت هبرقبةماج عمسدو
 ىلاحي نيرعشت ىل-» انراحانا * ةيضا تار ةو لوقأ

 لاس ءلرميلا كم تحالف * ىوالاةقراط تقدامىوهلاذاعم

 ىلاعت مومسهلا ساق ىلاعت ه« انش رهدلا فصنأ ام انراج انأ
 لاسبدملو نوزع تكسو * ةقيلط ىسو رومأم ليصل

 لاغ ثداوحلا ىف ىعمد نكلو »* -لةمعمدلا, كم ىلوأتنكدقا

 ا لاب ىلاعت سايل ناكو ماللارسكيىل اعت هل اوقداهشتسالاب ضرغلاو همالكىهتنا

 ا !نءةفوكلاا دابعضعب عروتفةفوكلا ل -هأ محغيةراغلا مغ (تطلتخا)

 اذا (ءاكملا ضعب لاق ) ىبهتن نين عم م ّسغلا مل لك كرت نيكس مساولاك ةاشلا سعت
 ناملسااصو نم) ىهتاديدحن 1 ا كبر فرهدنا ثُئش

 ادبطالا مكفاوجأ اول_خدتال ليث ارسا ىنبانءال_لاوةال_صااامماعو انسن ىلع(دوادنب |

 الو



 قد

 اهمطنن ىلع وقول ادجيعأت قرف 3 رسال عاششاف ملا هلع تقرأ اذا نيذفلا
 در اهءاروام ثاراسسسلا بخحىف قع شن ارهظي هنمورهاظاذهو اهقاع ف ذوفنلا هنكمالو

 عومجلا انلع>و ةءلاكلاااهراو أ ىلاةسكصالا ا اول انممذالرصنلل ةرهاملا امتءاضتسا
 لاح هانولتانع كاف :رذنا فارطنكلا وق نراشم شا فر داللا ءانلةناكبيعللابجوم

 اع نانكداو اهءاروام تحال سعشلا نماذا سم ةريتلا سهلا ءوضن اكول هنأبلوقلا

 هلاحم قان هيلعانمالكو طّقف يد هوم ةسمالعلا مالكت وك ربد-ةن ىلع هنا هانررق

  (ىرعننيدلادعس) هلاضفا لد ىلع هشدملاو

 درغلا علا ةريجانمكي ىلظتحأو وب مكب رقينمدضلارهدلا عسب ىرتا
 ىدنعمكلنافردقالو ل_# ا عىل نكمل ذا

 0 تا
 تانسملاناتلق « الاعئءاسالك + قارسحتاطأدق » هنمدخلاتانس-

 (بغ)
 ىلا اءاللم ىدنالاةغراف *# هريق نعرضرال ا دوؤو ضار

 تورغلادعن سعشلار دق فرهد 1 لد عم 0 تاغ

 (ىدفصدلاحالصلا)

 (ًةنيفأ انا د فاغالو + هطعىح امهم َكّقيدص

 ا !!ىدو ناخدلا ىراوب 5 دارانلا عم مالظلاكنكو

 (نيدلا لاح ل ١

 ىذتغادقم.لاءبطر نصغ 5 ىذْشلا بط ع نمتركمفه قناع

 اذمئتص هباضر رمت ىل ذأ #3 امناو ما لاب ريشام ناون

 اذوعتسا بواقلا ىلءالا ذل جالف « هرسا ف دزسأب لاخلا يشأ“
 اذخأمهنف ”قعمارغل ذأ * امدعل نم خمول لوذ_علاحأو

 اذه. نم هسف ذهلف هبح نع * ىرعرأ ال ىئأال ئعاال

 اذاالو هابط ا دابق تمدام' د ىرطاخ و لنسلار طخ ام هللا و

 5 ةبام ياواد ادلب « تم ناوهاوه ىلع تشع ثغنا

 (ىناجرالا) 00000

 ادّدهت فالخ ىالتال_هتل « ادبدق ىرعشو ىانأنبئدأ
 اذوسأ ىرعشو اًضدامىدهعو #0 اًض أ ىرعشو دوس تءيصأ دق

 (هيغ
 ىلام ما فج ىل_عدلج ىلام * ىلاوًاوريغو اورعشنما

 ىلا ىلاحو ىذقنادقرمعلاف #« مكقتدم ىلع م كللاضوب اودوح

 ملدو هيلع هللا صدت انسث مهواستنورمشعو ةسغتز زعل نآ رفا فوز ذنبا "اناا ءامأ 1

 بوقعي قنا ليممسا طول ميهاربا محلاص دوه حوت سيردا مدآ
 7, كت ل90 زر 9 ل تا 6س 0 الضام لا هش كس فت ل كا هاكر هات عفت تن هع احلا وقال هدطاخ قالا "تتلق تت طش عظام



 قيذا
 1 ا يمل ل يم م موس وجد بع بسمو مست تيجمجبتج» وجارم > هع يعج مج وو جز جلا مدعو ديس هما جوج جا 7 حيي سم وج » سمح

 تياوثلاوةنولعلاناءقرلاوثدملارخاوأ قهلوق اهتبانواهرابس بك اوكلا لك ىفماع

 اهنمقرملامظعمةرانتسا ف ةيولعلا عمتباوثل دك رمشت هر [ىل اهتمىرملا مظعمرينتسي

 لاحةبسنلوهامناتباوثلارك ذنب لوقلاو مارملاودصتل اوهام ىلءىدانب_ ماقملا اذهىف
 مدسعتايثالالس مثلا قوفاموكلمكملا اذهىفنيكرت_ثمام_ميوكى اهلا ةيولذعلا
 ىدصتلاةءاحالف هناكرأة قانثو مدع نامأنإ رت ىلا لكو كذظأالءالكس علا نماهترانتسا
 سضامع اريدقت ىلع اندر وأ ىذلا مالكلا عضوي سب الفر رةناذاىداهلاهقاو هتان عماصا

 ا ةريحتملا سجلناب اصاخةمالعلالوقنوكو انقل اع نيعلا

 ةنكمءازوامبجلا هبتعزواجتورو سذوف وفن :(لوالا) نيب رض ىلع مسا ف عاعثلاذ وفن نأ ىه

 00 عاعشذوفنو انلااردةمرصانعلاو كالذالا ضع ىف سمشلا عاش

 هءاروامىلازواحت ريغ نم عامتجاو فوقو ذو: (ىناشلا) ك١ اوكلاىلااقت سمالالفالاو

 ذوفنوامبيهوخثو لثلاوقفشلا ف سءشلاءوضوةام2 ةديد_حلاوةرجلا فرانلاءوذذوقنك
 دوفنلاو هد ةعب وعل ىذا! ىفاصل !ءاملاورولء لاو دبا نمةن :خلا ةعطقل ا ىف رمدبلا عاعش

 ىلا هبنعهساكتن االو اددش تاك ناوهنف ذفانلا“ .رضلاراسللا فك راَم_ءاللؤالا

 ملا فيك بجو هناق قلد اب ا اوبلتم ةعْضل اًةنات ىف هلوصح ضرفولو هلباقيام

 لثم ىلعو + سف نام امنولادناكناامسونب نداتااكعن اوافتكت هنءهساكملاو ءوضلاب

 نع سكمنالا عاعشلا قارخا.بسنع هناك أ لاو اوسانا ب سدئرلا خيشلا 0 م

 ىالكل صاح لوقا ذئدخو هعضومفروك ذموهاكءاوه:ءوامملانودءام ةءولمملا ةاجزإلا
 ابفاهعاعش ذوقنل_عجناةلريعثلا نمنك ازوكتلارا وأ ةداتسايل اقلا ثا ةمالسعلا ىلع
 اذاامنولاهل ئلاوأ ةبفاصلا دولولا نمةركلاك هياهقاسع اربنت اريشتستؤ ىلاشلا دوفنلا لدسق نم

 ىأنمانهبلار طئاذاهناف عامجاذوفناهقابعا عجب هى اهعامشد قلو يا يلع 1

 رمقلا قاكبك اوكلاتالكشتفالةخاىف مالي الفارسة هاهاكى :رناكسس تاهملا

 دعبول هناهب 1ع دروب فيكى رعش تيلو «سفةرتسالوهاظاذهو |لظما ثازبأ نم م ئثقس لذا

 بنعءحال و 0 ةزيصنلا عاعشدوف دوق :عنعالبف ةلاحالةةضش تناكلاهقاع اى سعمشلا عاعش

 3 ١ را ا :وغنلا دار ن ادروملا اذهنافدرخ ىلا اهءاروام
 يعلا.دازأتاو | رهانا ناك |اهنع سكعنمو»و ارهاظافيكتءوضاابةف.كشم ىهو فيك
 ىعملابال عملا اذهباهيفاضيأرصبلا عاعش ذوغن هنم مزار اهةبامن لب ةفضشا| منوكم زاد ل ىناثلا
 عاعش دوق: موزلعنع نأ عناملل نا ىلع ةيؤرلان عاهءاروام تحال ن مز فك و لزالا

 انمالكم اا فنيجاتحمريغاكن او ىنعملا اذهب هيف سهلا عاعشدوفنكم :وفنكم سلا قامع أ قرصبلا
 فثك ا نوكيالف سمثلا عاعشن .فطا ا رصبل ا عا« نكيلول هنأ قئاقلاوعنل اذ هلا
 ةراتسهدلا عاعش هسفذغم فيكى أل داتا ىهعءدارأن ال والا تود فاشل دة ف كت
 فيكىأ عاقجالا نعمدادأن اوانرضيالو هعم الزكل قفباىوخأ رصبلا جاع ممفذمل الو

 عامشلا ةدهشن :نآداول رهاظرطت هبقذ مثلا عاعش ذوةنلاحرضبلا عاعشت فال

 روللاو ميلا فس .وس وه اكهيفرمضنلا عاع م ذوفت نماعتامهدوو مسسحلاب مقا بس كلدتكملا

 نكلا 5 :
 ىف اق م
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 ندمهنا ثدحو سعشلا ن مهروةدانت_داورمقلا فو ناس ليد قروك ذماذ_ههمالك

 ثدملا اذهدعب هلوقنااهنمو بك اوكلاةمّتيلاوحأ الا هلا وح ارك ذهيسانءفتاراسسلا
 ةقرزو لحز ز ةدوك ل ثمكلذرهظالانا ىلءرثكالاو تول تنك اوكلازره هنافاوقلتخا
 رهاط هنولفرمهااامأو فالخ سعشلاىفو دراطعةرفصو محجررملاةر حو ةر مالاو ىرتشملا

 نزكت اهيليثقلاهلدهشب اك طقفتارا. اناولأى فالتخالل ناس هنأ بد .رالفوسلتا ىف

 اهنمو هقباوس نمدارملا لعلدتمالكلا قحاول ذااضيأ طقفاغرا اوواف فالتخ الانا هليقام
 || نمناكولا هلقءوضا!ةمقابلا ىطعي ىذا اوه سلا ريغ بك ١ وكلادح أل ةناف هلوق||

 || م ةولعلامدا رس كك 000 رح (ىلاامئادنوةوالالههئمبي رشلا ىكوكلا يور تاركا
 || مي الفد ءيلاو برقلاب عضولا فعال ذتباوثلا نماضيأ رينت لا لوقي نا ضرتعملا ناكل

 || لهسهقرمالاو كمالك هيتردصام ىح ةداوشاتنثأو ةلالدنئار ةلادذ_هنتمأتاقلمادلا ||
 || ىلا ايملسل هباكترا ىلع مادقالا نكءالاعش دا هأ سدل ىوغللاهانعم ىلعدب ولعلا لج ناخأأ

 تارامعف كلذ لائماو فدكمفع وقولا نم ارارففضسلاا نمل كلذ ىلع ةرابعلا لح
 ةيوغللا اهتاعم ىلع تاحلطصملا اراب كو هرفوأو ىصحن أن مرثك أ موقل :

 : ثحلب ذىفاذههمالكر كذةداهشامأو هبفنغام لثمن ءالضف ثعاىندأو لاحرمسبال

 7 دهسا .ددا اوس كوك ةدافتسارك د ذا اد ةفعضةداهشف سلا نمرهقلار وةدافتسا

 رك ذةداهشامأ و فال_#ناو عازنلا لو ههناف وأ اذ- هلياضي اهرسأب رخالا بكاوكلا
 || ىلا ةراشاهنا بيرالنول بك اوكلل ل ههنا ىف اوماتْخا هلوقناف اًض أ ةطورخق ناولالا
 اودعك اذاوالمأنولرهةلاريغ بك اوكلا نمئشللههناىف مولا نيبدوهشملا فالسالا
 هرخ ىلا ىرتشملاةقو زو ل>زةدوك ل_ةمةمالعلا لوقو اًضبأ ب رّمعلا بلقةرجا.مناولأ ف
 ا ةحامىئئءالفالاو كلذ ىلع ماظن رقلشقلا ضرعمف اعيج تاراسلا عبس ككل دادعتن

 تاك ولو ةعبسل ا هذه ناول أل ثم كلذ رهظالاو نولةرايسسلااعب.للل ههنا ىاونلتخا وق

 ليلعتلا مالب ىرتشملا ةقيدو لحن ةد هومكل كلذ رهظالاو لوب نا يئن ناكل تعزامهضرغ

 ابنمذنس او لك لكم اناول | ةعبسلا نار يطظالاولاق هن ”اكفدحاو لكةدارا ىلع ليثعلا لجامأو

 ةسجلناناولالا نءجرخالا من اولأ نوكلا تياوثل ارك ذا ضرعتلا مد_علعلو هةجاعس يذعالف
 امأو رهاظوهو ٌقزحلا باجيالاوهدارملاذااهرك ذىلا ةباحالفتارامساا ىف ةدوجوملا
 || هترك ذىذلا ضارت_ءالادروالاو مومعلا ىلعهرخ ىلا تب اولا نمناكو لانلقدل هةةداهش
 || ىذا بكوكلا كلذ ن ا «مالكى عمذا كل ذكس لو هتم وذام همالكى عمناكو ل ةلوبقمةداهشف
 اهووةملالهل نعهنمةبد رقلا تب اوئلاريغتت تب اوثلا نهثاك نا « وضلا ةيقاسبلا ىطعي

 ناواهياا برقلاودعبلا قرطت مدعلاماددحأو عضوا ةمزالمنوكتلب تافوالا ٠ نءئثف

 ةرانواملالهة ران“ ىْضّتسملا ةيو ر نم سءعشلا نم ةدافتسالا ىف مزلام نص منزل ةريصتمملا نم ناك

 نكد )تءزامهمالكى عمناكولو هيلعدعبا او برةلاراوةءابدساهوفو ةرئادفصن

 ىلعرهاظاذهو طةفىناثل ا ىشلا ىلعراصةقالا ب<ناكو اضتاوغل لب ةرمتهرك ذ ىذا ديدرتلل

 ةمالعلا مالكَنأب "لدعم ةداهشدهشياممث فاستعالا قير علخو فاصنالا ةداحْكإ سند

َ 0 



 مهم

 (ىنارلا مامالاو)
 لال ضن لاعلا ى_سةياقو *« .لاقع لوقعلامادقاةءام
 اولاهو ل ةه.ف انعجنا ىؤش انرع لوطائ دعست نسدفتللو

 لابوو ىذأ ءانثد لصاحو * انسودح او ةقيوش ام اواو

 تاكرب ىجس روعأ امالغَ ثعل ناكو (ة هب راغملا ضعيبل)

 هيكحامسلاردب لب هاشاح « هماقدتعرديلا ىك تاكرب
 هسشنلا عئاذب كاذبتلك « امناو هنتوهز ىدحاؤزت)
 ؛هضربىذلا منمهلاب ثدصنل * هفرطضمغب ماردق هناكو

 1 .(ذع دعلا قيمقدنبا)

 لكسر نواس ناط 5 حداكألذنب كقت تيعتأ

 لعمر اهو الوهبف تلص> * نح-ام ةعالخال رع تعضاو

 لزمععسجلان ءتدءروىرخ الا قو ايئدلا ف سفنلا ظحتكرتو

 ريغاهباستكاو ب ثك اوكلانمزمنقلا ادعامراونالاةلاصا فم ودل نب (فالانا ناكأمل)

 نامولسعملان 2 ذوطسبتكلا فو روج هوهاك لكلا فاعتاولب :ضعبلاب صمغ

 ىلاةراشا بك اوكلااراونأ ىف اوفاتخا سعشلا نمرمةلارون با تك ارث ذدعب ةمالعلالوق

 تلعحالهف تالقنأف موهعلا ىلعهمالك انلجنيّةب رفلانببفورعملا عق ةاولافالللا اذه

 نم هيفام عال ناقما دذتسالا نم عرب ضعبلاا ىلا اهنجار ةمتاذاها ه.شالاو هلوق ريعضلا
 همشتةرايعلا هذهلثةالصأ فورءمريغثلان قشرامتخا نعريعتلا نا فسعتل اودعملا

 ضعبلا ففالمللا ناس .ىلعءاد اهمالكل ج نكعت تاقناث ميلسلا قوذلا هيدهشياك ناطر ,رلا

 اهريغىف فالال هنا هع سدل ضعملا ف الدنا فالحل لقن هصءسماعو ةريصخملا ةسهلتا ىنعأ

 نادحو مدع تلق ضءءلا ىف فالحل مل سي لكلا ففالخلاذاه اوعدفاذأك ناك ى 5

 فالخلتا لقنلال ضعيلا:لملدلا صصختلاهبو مصيامن لكلا راونأ ةيتاذتايثا ىلا ى م
 ضعبلا ىف الملا مزاةسب لكلا ف فالحل نال سفنلا اذهىفبذاكريغ هنابلوقل او ٌضعيلا ىف
 ليلقنلا اذهىف ةهالعلا بذكموزل سلروذحلاذ ديور ىذن عورودص ننس ال هوممالك

 ضعب لو. نأو ريظنو .ةجامسلاريثك ةجاعفلاديدشال وذ صامالك ذةح ةمالك نوكم وز

 حمالاو ابسكرأ أ ةققح مهنءةرداص ب ملهدابعلالاعتأ ف ةرعاش الاو ةلزتعملا تقامحا ةيلطلا

 ناب بيعت .امضعبف هتلتن نكحذ مهلاءذأ لكى وهامنافاللتا اذهاب للاةءفلزالا
 رط دحأ لقال ضعملا قالللا كقنامتا ونطعبلا ىف ف الخلا مزاد لكلا ىف فالكل

 8 هتفادمو هتفاممىف ةكسموذ باتربالمالك اذن هو ةقبق- لكتارود دتايثاىلا

 تاق هي داكن نعةعانشاا ىف فرم. هدشافم نم مريشكلب ايذاك هنوكف ةريصةضربغ مالكلا

 اذه لمقناف هلوقابنم ةريحتملا سهلا صةخع همالكت | ىلع لد رثكد ها اوشةمالعلا مالكىف

 َ واغلا- نمردايتملاناف هرخ ىلا ولعلافامأو سوشلا تح لا فكك اوكلاىف مانا

 نااهتمو تباوثلا نمواهتماهقوفام عتيجال تارايدسلا نم سمشلا قوفاموه مهل طصم ىف

 همالك



 نإ

 77 لاس الارباو ال نيم اارئاس نصزاحد ف اداب
 لاخلا ديعت بعص ليحلب »* ةهروس اهلو ادد لبام

 ناش, فروهواالمتوانمما 8 ادغ د قاهرخ [ىوسامو

 لاليلا لثم ملا هامراصل 5 امل مساو )معن ه#لقو

 لالد ماعط و تاه د نم 1 هفصن صّقش نااهزعو

 لاصاللا لحب لك هب ىهأ + هلق اهلوأ ىوسامو
 لاع هنم اد غىلقامريسمب * ل تام لاز نااهلقو

 لامي ساب رن مايا « نكيهنمفصنلا هدزث ناو

 كنار لستم لعق « هرعش نم د_ىعلاناىالوم

 لالا اذامرذهلااذهريرت « هتفاكنيج ىارب لاق

 لالا ضع كإةعىكشال « اصحلا مذ ردلا لباش
 (با اولا هتلاهحربتكف)

 نايحلارد مظن نع تمدنناو 5 اقتلا مهربي تاس قوام

 بامعس نم ادب دقاردب تلفن « لح تديامداترغسأو

 باحرلا كل :بسطلات ررطعو #«انق تلاموابع تساع

 تاطللا ديد قعناتعدوأ و + تءدبأ دقوى وح تع :رسأو

 بارشلاريغناركس حر «*« اهلقل النم ىدئفشرأو

 باصم ىنار_عامم ىتنتاك *« اهظافلأر عى افرغُمسسم
 بايعمذخ رحب اهزرأ « ام ايرغتسم اذ سلو
 باشاارصع ةداغلا هذهب « يت ركذأ مظنلا ماما ايف
 بارشلاريغين اركس تسر نا# ىلا قوشنكاس تكف
 | ِباَكَلا ص:ىادلااهماّدق 5 ةدلب ىف ىالوماب تزغلا

 بابتزالا ساد نمرهطم * ةممالب حوراااهناض»

 بابلل ابل برعلا عيصئرصت اهلغنلنم بلقلا تازأ اذا
 تاطمساع : ىرعع ةنمقس * اهفلتادعحاو اهداتناو

 با اوثااىلوملاهسادحتاواو « اهبلقىلا تدز نا كاذك

 اولا قنتوتاذلا سؤتن 5 اههحرصملا تة>نا كاع

 باذعنابعمو ظفارد نم نه هتغصاعردصلا حرمشتو

 بائملا عيفرسدقلادلب #4« ازغلمةمعنىفمدو لساف
 « باسحلاموبل ك_ءااعمشماد * عارضملا اذه تامالاهذ_ه ,رخ [ىق تن كحو

 ىلاعتهتلاهجر (”ىرشخزلا هت اراب ديامم)

 ميمغتي هبالهجفف هاوسو « هلالج لج نجرللل علا
 لعب الدنا لعمل مسي 3 انغاو مواعللو بارئللام
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 نيةشاعلارتس توملاو * الاف كدميرخ ال

 امهذخأو امهجارخ ا ىلعاور دقي لفامهرثا ىفممسقن آن ونخالملا حرطفاصامتوءاملا ىفاقنتعاو
 ىلاغث هئئااميجتر انامئوءانملا
 لؤقناه مثلا اهيأ لاق و نيرضاحلا عن هملا ماق ذاريدملا ىلع ظعن(”ىزوملا نبا ناكسح )
 هءاوح قروغلا ىلع دشن أف ةئبالاءاداهب ةأ هاف

 ابوادملا سيظلا تاك ىئتءلامف 5 ةضيئمقارعلاب ىلسل نولوَمي

 اهنيو هملا ' لاحو هظعو سا امو هاو د ا

 امهلابطاخمدشنأف نان ها

 ,اههسقىلا صلخي نصا | ميس « انلخ هللا ثامعت ىلبحا نأ

 همسوم سل هون ترمض> هنر ةروصام مهلا ةممالح شف (ىدفصلا اللا لضافل الاف

 هيف ماكتياسلجمدقءدقو ”ى.درافلا دا ءصنب "ىلع مامالا يشل س ا هن امعمسو ني رمشعو تس

 3 .عتنأناسحالا لو هءلعهللا ىلض ىلا لوق ىلا م الكلادرطمساف ىنضلا ةروس ىلع

 نا نعم نكت ل ناف لاف ن أىلا ةمؤوضلا ضعنب هذلاَثو كارب ةناقهارتن ك0 نافءارتكن" اك

 نسح اذه نات لةفرضحع نم ه: ساو عاد نس فو هنأ نكن وال دوجو نعترغ

 0نافربدقتل كلذ ىلعرم سلا اهفللاو نامرزامهو بارجو طرش اذه ناك بارعالاهدءاسول

 لتقنسني تفكةكذ ولا نب !حرفل اون ل ءس (نوك ملا ٍباَكَسلا نمو) فرتع اذ مزحلابهرتنكس
 0 0 قارعلان هنعهللا ىضر نيلاوفاشلاب وهو دي زيىلا هنع ىلاعت هلا ىضرنيسملا

 ىنرلا
 امنه ثدعنأ دما قارعلان نم 0 لس ىدب هضارو باصا مهس

 ضا ارغالا ضعبىف اناس 1فيرمشلا سدقلابىتئملاوهو ( رعوتشلا مالسالا يش ىلا بتك 0

 تاع الا هذهبهدعتقا مادأ هت هتبجأف

 لاثملا يدع قلخلاو قلخلا ىف 85 ادنغ دق ئذلا للوملا اهيأا

 لكلا حواو دخلا ةورذف * العلا دوط اش نم لحو

 لاللا دقي ىرزياهناظن « ةموظنع نوكحلا رطعو

 لاحرلا بل نلتست هبركم اهنامأب ركبا ماكص
 لامثلا ين اعضا_ماعرأ 5 ىّرم ةروطغغ ةضورو

 لالخ رحم ىهاقح تلقل » اهظفل ىنركسأ نكي مول
 لاس هؤرطذت نأ نمرصخأ »* كددع ىرولا اوقاف ةداسأب

 لاصف نم مدو ندءالامو 3 مكفاطل أر دهرتعضرأ

 لاو معؤ لعالا نع الجس ه مكضرأ بكر رلا خان أذمو

 لادتافت-ربام ىرولا ىلع 5 مكف اطلأو فظالا ىب من

 لامخىالو مهوف مام « لزتم,مكحالذفلا ةقف
 لاقملا لطي زغللار اضن ٠ مكحج» دموزعأىد ديعو



 د د 14

 كلاهملا دنع صرملا تون نورد اولفاغت فيك للا لهال تبع

 ك.انملاتقو تببلالو-نوفوطي * مم: اكن يملاظلالو- نورودب

 هلاسو ةلاخاهذهىلعت ,وملانمهتتاينوعن ىروباسفلا ظفابانهىلاتامىّت>ةبأ الاددربو

 داري ادعي (#ناوتلا ضءيف)ى هن لانولا اذه ع نمصالخلا قيفوتااانب ءاعنعنأأ هنأ لج
 نشيلا نيذهخ وا ادعنأ هثهدأو أ ق شعلا هلق نم ةعاج

 القعلاو بالا ب اس نس ىلبلي * ىرولا ن « نيئئاهلا ب>ناك اذا

 الءالا ماعلا ىلا اهوثةلت قرت يب ىذلا اهلا عاصي نأ ىمعاذاف

 ظ 0
 عيداالت شعام لرسم < عيدبلا قثورلا هلن مان

 عمطم عماس ىنئاق « ىداوذ ىف تئماع م 5

 عملجمنا ل“ ىوه, هي ىثا لكلا 0 وهو
 ساونوأ)

 اءارشضرالا وسو + ادع :زاارنكح
 اارت تنكح ىتيل *« قيد مالسالاو تعص

 هرحيع :

 عمج عمج لعثلا ىرتؤأ 5 عج( ال هندهم تفلح

 عجرب اهيف لسصولا لمشاو * .ىنملا باقلا مف ىضقتو
 طملا كاذ باحلال اضرلان ىجلابرسعف عمطينلاو
 عمدالاالولقوشلا بسهاو « ىبالا ران هقرحت نأداك

 علعل اذه لاقوأ جدلا ىف »* اقللا دوس عدلعل انك

 عسا ئث بيطأ هلا « ىجلا ري ذد_عأ دعسا.لاق
 ىارنمّرسنمفارصنالادنرب روهو ىلد ومما مها ارباب قصسا نيد عمتنك (ىبجاحلا لاف
 نيو انس .ةراتسلاةثيرمأم 5 اني رسشفر اه فةدانزلا باع "”ل-دلاو مراتك دمىلا

 نهاد |تنغفءانغلابن هيمأودي راوج

 باضغنكوانر هدىطقأب * بادعو ميل .ولكح

 بابحالااذكعمأىريغنود 5 اذهب تصصخانأىرعش تدل

 ىرخأ تنفف تكس

 نيعم مسهأ ىرب ناام « نيقشاعللاةحارو

 نورس ميو نودرطيون« ودعي مهم ىلاف
 نوءاصد ام اذ ابهبخجالان ”نونعذرو

 انءاعتزرب وا مح عةةرادس ااا هد .ٌتبرشو اذكعنوعنسيةرجافانن ماددااهل تااقذ

 ةحو ىه هدب. .ولاجلا عيدب كور مالغد مس ار ىلعناكو هل + دفاهسفنتءاأو ره-ةلاك
 لوقيوهر ”رلددلا فه سفن 02 نماهاقاافاهبح قرب

 1س ابوس مب تسمم تعدل
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 ناردتت لانبعىجلابو.ب ه اهاهأل- ةسارعا لجأ نمأ
 ىذاارعشلا لاف مث ىرضح قوسا ذه لوب نأز وجم هنافكإ ههنا ىلع لدباماذه ىف ساللاّتف
 ديزي نيدماولا لوقا « لاه نا ىلعل دب

 اراقءاساكميدنلا اذه قساو 5 ىهيلس قدر فالس نم ىقسا

 ثداوحىف(لماكلا فرك ذ) هىهتنا ككمتراشا مماف مدنلا اذههوتو هتراشا ىلا نو ,رئامأ
 درب طةسراطمالا تغباتت مثءادوسم ءارضخ مءارفص عير ةرصيلانثدح هنا 286: ةكس

 ىلا تءةيوءارفص عر ةفوكلابث دة ن_ ىلا هذهىفو امدردنوسجو ةئامةدحاو لكزز
 نءةي رقترطمو مظءعرطم لص- مث ىلاعتو هناحسهّقنا ىلا ساملا عرمذ ف تّدوسا مثبرغملا

 دادغيىلا اهنمىل-جو نيطاهطاسو آف ءاضس. و ءاذوسةراخ دايادج-ا ىست ةفوكلا اون

 ضعبلاق) لعأهللاو ديرامل لاعملا ناححسسف بلا ةياعّكلذ نماومععتو ساننلا هنأرف

 دجاو ين ذهنمرددةنملا كجوزو تنأ ؟نكسا لمقام دعب مدآان ونأ ناك اذا (نيفراعلا

 بولا نم هيلع نوعقم ن مثام عماهلود نهثوجرت تفكف ة ذا نم جوردان سهأذ

 (مهضعبل) 5 هراوتملاباطلتاو ةعداتنملا

 مسقلا فرحأنماهذوع ةيمال #2 همدحو قوذ امعأ هموه

 ملا ةبمالف ترشلاظو « تقطن دق القالا نسل اهتصو ف

 (هبغ)
 1 « .درو عمسأا ىلع اهيدح لم ءله
 “سلبا ةدحسلاب تجول »* هب للعلا نثق ناسلاهاو »

 (تابأن مىرحاخلا)

 ريثك ايحرمعلا لوطبحأ « ةطبغف تاكا ل تنكد_ق
 رصقر معن تامنمددأ : #2 للحامل ترص دو موءلاف

 هريغ
 الام هلامخىفاو ىتح « الانكم ىر كلا هيلع تازام

 الالحا هلق هيب درةلاىف « ىدعقت ةهادتأ ١ زول الو

 (ىربالا)
 الاطه اقم عمد حربال 5 الاحىلاصو دهءنعو د دذم

 : الالىدانت ىتشاشحو ىلق « هيدللالعف» قانا :وعدأ

 ا لسع ص و نع د اا هك

 ماو اوعلادلعمدة:و .هقفلا ف عربدق ىهملا ف ةلاو أن اكمظفاامىهزلا ةروس فهن الاو هللا

 ب توملا هكردأو ةمماظنلاب سيردتلا هيلا ضّوفودادغب ل دوريثك لامه لص>و

 تطرفان ىلع اترسحاءلوقي ودنو للي قلت اوجرفلاوجرخا هياكصاللاه هتاؤو تدان

 لادن او لاملاو هاحلا لمصحتو ايذدلا باطق هرمعلا تعيض شل ايأإ ل اوةيوهتلاس:+ ىف

 ددشو نيطالسلاباوبأ

 تع



 ىلءنيرضا+لا ن نمد ارد ةءالنأ معذو بو تاضارتعا سردملا دروافءاوخديدحأ عبو

 ىواضسا ا عرش اهنمصلختلا ىلع ا ًاردقيلواهرب رقتنم غرفالاف اهباوح

 دكا" تمهفكنا لعأىح مالك مسأالا سردملالاةف باوملا ىف ىلاعتهلل ا دجر

 نب و هداعأف هظفليهدعأل اكو سردملا ثييفهانععممأ ظلي ك ءالكد يعا نأ د رتآىواضمب ءاا

 الوقعتر ةسئاشةيوعان تانضارتعالاّ ٠ نعباجأ هنا انامدظافلا بكرت فا

 ردة: لة باوملا هتم بلطو رمردملا كلذ تاضارتعا ددء:تاضارتعا هسفنلدرو أع نيرشاطا

 ىؤاضسلا ساحاو كلذلا دهاش ءارمذاحناكو ساخلا نمي , ذولا ماةفاسبنمد حاول حىلع
 هلق 96 ارسل اةزاريشءاضق هدم بالطو ىو اًضد ءلاانأ اهل لاق: تنأن مهلأسو هناكمىف

 كلذو هد امْسو تامر ياعم الرا و ةدننسلا علفلا هيلع علشو ماركالاةياغ

 رخ“ الاوايندلا ىهمولعيانعشتو ىلاهتهقلا جرا يدربقو زيربتاف

 هير هر يشأ هلاحو همقا نقود متلو ورع

 جطادالا ل مسمع هعلا "لعلوش 5 ىاسلتق اهااذا, ى قع ىش داو

 جنا اوللان يب تفاخام تفاخو # "هل ىلال ني ىنعت رفات

 (تار ءالا ضعبأ)

 ران ةننشعل ان هبلا ىناذ * "لل لكى رظنارسنلا ركوكلايىلا

 يئاممفلا ّن ردتام هلا 1ك « هد_ع كالو 0 قلب ىمنع

 (نيرخأتلا ضعب)

 ىلذاعا ةنك ةنحو ىف 5 الس سماضراع ت.اراذا

 لد اص 0 داقتب ه. ةلمأ“ نء« ىناانسقب ملعاف

 (ةحصلم عمدرتلا بعلب جام ىدرولا نب ا)

 ردو ناد ريل ان «تاعلب نام هقوم

 رقوهذىتكسات لق *« هنرق انأ تااق

 (سعم جام ف)
 انك باقل هجولا سدعم * هبحىف تمه نم اويسحال

 اسع اهقشنت_سا املكف *ةرج هنش..:2امناو *

 هنروداممم .يًانماكنتو مههاوذأ ىلع مك موملا ىلاعتهلوقدنع (ىروباسينلاريسفتنم)

 هلع نفد نه رمش واط ةلثاب ابطا طع بشت ةدنسملاةور مارامخالا ضءدفو

 هلدهشتف يىدرعل ىههحاوهةبعةرعشاب ىماكتت هنأث لج قلل لوةمف هلتداهشلاىف نذامحدتف

 هلا ت تب نعأ (لاقد) ىجتن اةرعشب هللا ق قسعاذه داي 2 نغبف هفوُحن هم ءأكسم لا

 ىدطالا لوقت ]وق ب رعلا

 لجرا. كم ىلإ وو كاعىلي هو *» ' اهراز تع ؟باملةريرهتااق

 هلئاقنا ىلع لدي كلا ادب فود ثنأهئاسا اب ضعبلاموب لاك ثوماملانا ناقل اايعاشوت و

 سقى رهالوق اوقممضعب هدشناف كل



 (يهناملا)
 لجرلا ف رعبا, فتامهملانا « هب حوأال نم ىلا ىلوسراف

 لصتامدنءىعءضرالا لمقو «* هل باطلا ىف غلابو ىالس غلب

 لاف هدنع ىبش لطت الو + ه.تؤلخ ناىعالفر ءهللان

 لمالاودصتلاك ةباخاك مست » ناف كسلا قاحاح ماظعأ كلو

 لكتأهللادعب كمافهاّلع 5 تشرعاتلظى رومأ ف لزأ )و

 لفن اب ا رياظاو ه ةافاكما.:دلاو سانلاب سانااف

 (ٍباَكلا اذه عمال

 ىلنافا ىنالااذو » "ىلع لدزح لضف ك.نعل

 لذاعلا عمسقرلاناسا تدقعف اهرصمنم تلعت
 ( رمذملافرملا حا رخاف)

 ءافشلازءاحنا انخلا نظي « لل .غفاخ ىنالاق اذا

 ءازاحايصاءوض هترغا « هلاخ ضراعب وهزتىرولا لكو

 ءافخ سدلخال لاصخ لج «قيش لكى حف ىضأ ثيحالج
 ءاشدو ى ربا مهانض ديرب * ادص مهدصبأم اسانار ور

 ءانع كف.نأف ىعمطيو « هلظب ق.فأ ال ىنانع نغأ
 (هطخ ن ل ةندقو ىءدقملا نب لملخ)

 ىلا-و ىّيقو باطو ىدارقت ىف -. ىبأرتدجأأ مايالا تفرعدم

 ل ازتعالاب لوقي ”ىرعشأ « بمعاذهو ىرولا تازتعاو
 (ةوهتلاف)

 اهتافآنمؤنو حابت * لهنبلاةوهةىلنولوقي
 اهت افاضمالا بعصلالمو ه  ةنوم أم ىه من تاقف

 هساط وهلا كله« هلاقام عمسساو 1
 هسدأ ةدقع لح نم # اهلح حالملا كت

 (غئاا وهو سارعهمسا نهف دايعنببحاصلا)

 ثابع حفلا, ىل لاقف » همععاام هل تلق نداشو
 ثاطااف ثاكلا نب ١ تلفو م« اغئاأ ء_تغثل نمترصخ

 حرشوهقفلا ىفةناغلاٍباَك هتامفنصم نم ةروهشملافئاصالا بحاص (ىواضببلا ىضاقللا)
 موسوم ا هريسفت اذهان امز ذ هناف:صمرهشأ او مالكلا ىف حاملا اوعلا اوطلاو حابنماو جيباصملا

 ىواضربلا ىلع نيد هم نب رعن يردن اوبأ هتننكو نيالارصان هب هّقلو هللا دمعهمساو لب زتلاراوأب

 زيوت لف اهرؤوتمادباغ اًذَعاَز لاو سراش :انتلا ءاشق ل انزاريش ىرق نمغينرقءاضد. و
 ثمحي لاعنلا صب سائلا ان رخأفف رافع ال_تفلاو ءالجالا ضعب سلم هلو دفدادف



 هنيهظ ىلقحا روه:مدقتلا 2 ءرب ىل_ قلل آادقكلام

 هليدملايكلامو تدي فيك » بصل ةقىف ها اوس قف سأ

 (حرفهمسان نمهانمضمةتايثنيا)

 بيحلاو فءاسملا دعبناو * ريسصت ىلاعلا ىاَقل لوقا

 بورق حرف هءارو نوكي « هك تيسمأىذلا مهلا ئسع

 (حرفمما نيف مهضعبلو)
 وقصتو ولعت ةريخ 5 ىعمملا اريسيخأب

 ف ةر للتي امدذع * مسامع ىلإ قناه

 (ديعس همس نمف ىلصوملانيذاازع 9

 ديزي سدح اقشىلو « ديعسئقاش ىذلا مسا

 ديعسادو قشاذه « ىدضلوقب انعتجا اذا
 (لعدم“ !امالغقشعءهلقيدص ف ةنامثنبا)

 ملالا نمىءاشأم * قوس قددصىل

 مل_عىلعرانىدو « هنو ع فيك

 (شسمسم هِبقل نعت ىطاريشا | نيدلا ناهرب)

 ىوهلاىل جيمتران ع هدف فهفهمو
 ىولاّوم 1 سوءدنع نومقل لق

 ) رضهزاهلا)

 امخىنار ٌءقبذكنال * وو ةكص عض ا

 ارذعأ نا همحى ىلوح * هفاصوأ تاك سبح ىل

 ارهم- ثمهيدحولا فتحر يي رة مس

 ىئ رأالىبمح لم ى زال + نسح ىدبح مائى لك

 ارمسأه بف تدسمأ رمسأ 5 ارئاحدمف تيصأر ودأ

 اريشةسم اكحاضهارتو اندكحم اكان ىنارتو
 ىرجامف ىرحام ّملعول « مكلفغأام نوثاولا اهيا
 ىرتفمثددملا هنا 01 5 ىداّوفنع ّمعدادق

 ىر؛لاواررثلا نيبامل ثم #* ىوهلاو اك .واسو ىلقزيب

 دوصسلا ن مدنا معزي رثأ هن مج فو هتيم غبص ل جرف (مهضعبلو)

 هب ةداحم و اعيضص # ةمم ت رصت أ دقو تااك

 هليلو هنهحو ف كك 01 هو :رعأ ل يق تنكئذلا اذه

 (مم وعيال
 اعصن ىذلا بوثلا وهءاقالا مون *« هيبيبحلا قلتنأ سالما ىرحا
 [ههسمو ىا ع ىلتاكامدنعلاو * ىلماا تيغنا متأم ىلر مدا



 م

 ةممحم تحل

 رع رسل نبا لاو كك 0 ةنءارشاا نال 5-5 اههالكو مسبنع

 القنالارامتشاو اداهتجا تآارق ملال .كوءامع بكر ردّةثهنمهامراع همالك هز ْىرينو هللا ىلا

 هنلع !هازثأ كلي رجح ىلعلبو هما هلت  ىلض ”ىبثلا اهأرقءارقل اذ - هنا لعن نو ادانساو

 ىرسشةلالوت:ةالاءم الفال صفت ال_ةرتاوتمةه._بااهحوالافهنعرتاوتلاناذما|تغلدو

 ترن ع وراما هلع فمات لودالاو ةءارقلا ىلع هن ءسلركنملا نأرذءالولو هلاثمأو
 اهيفةعمسلا هوولا ل صاختناّنظىذلاوت ردو ك.:مادلزو ةريط> ةدهعفوهفكلذ عمو مالسالا

 دحأ هيلة لوءانا الاىل ةلوكوماهلع- اذه نافاذه نءاطاغلف أ هنكلو طلائارتاوتم سلام
 سياهمالكرخ [ىفلاق ةءارقلا هذه برعل امالكن هدهاوشرب رنا عرمش هنا مث نإملان 5

 ىبهتناةءارقاانة علا يد لب ة رعلانةءارقاا مدت ض هرغلا

 *(سناكمنبا) <

 رطخللامطاممازذ :ةوداسم هب ىراز ىيدلا ف ىلا

 موال هسوالهأ هل تاق 0 نأرادقءالا َِثد : ملف

 «(جاوتلا)+

 نيب ونار دسم قدي 5 ىملأدقلا قشر هب تفغش

 قنعو فأر ىلع هلتلكذ * « داهم عمابشم «لجالاقو

3 ْ 
 ىاءلاهلاولاياةبماودلا ىلع « هنكسمو ى.ءنع صخخشلا بث

 ناو. نيع هبذ سل هنكحا « ه.تال- ناالسد-هملا 0

 *(ىع مسا مهضعباو)#

 هرخ [ى نأف * هلو ىنتاقثا هرظانلوأ د»* مي ىذلا مسا

 «(ميهاربا مسا فوز«
 هقدصت فدوهذ تلو *ء هكا ام مص اربا هاممس

 هقرح سدو بولقلاران « ىف نكسي هارباكى صخأ
 «( هرفرخ الو)«

 هيوتصال جوا هترارح « قيئاشكىلقرانا تبع
 هديقميهارباناادربو * امال_دىفوك هتارنانف

 * ( بولأ هم“ نعش ىل رعنينيدلا دعس «

 الو هم لذعلل ععسالو »* نولذاءل هم ىلع م ولو

 واخ اصهام كلو أ ايوب وأب نع
 * ( ىو هىفةتابن نب ا)

 ثودعلا همصو فرات 5 الايك واح ىف ا

 نوقذلا قلحتانهنتاق « ىسوملاق مسالا متلقذ
 «(كلامف ففعل نيا)



 ىنالتلبق فالتوادناا ىلو# لزرل قون هةللارظا»

 ىفاولاءاذثلاو اعد مغاف * هحاتتام جاّدحا ىذاكأنا
 لاق دئاعلااناو هل دل ١ هذ_هو ىذلا تنأهللاق ورا دفئا هيلا أ و هندامعىلا ناطا ارضك

 نمنوك.ن ا ىنادلا لوصوملا دئاعل والا +_وأ هثالث ىلعداح نكعدناعل ااناو َكلملا لوقمهضعب
 لعأهنلاو ىهتنا ىرخأ:ىم"ءلدلايدوعلا نمنوكي ناثلاثلا ةدامغعلا

 (همالسانس> ول سافاند هوي ناكو لهسنب مههاربالا)

 اعفانئناكول للعتلا ند_هسو « اعئاوال_نكلام الاى عزانت
 اعنازقوتااوتوشلا ءالاغلا لوزا" اذ رمي ىو التلاعب
 : اعزاوئلاو ىونلاهقاقد_عاسف *« هيتعزن دقق لا تامزعىأر
 اعماسو اعيطمالا تد_-و اك * هن براد و- م معد امكرو

 اعمادل اوادملا قوذلاب نو فمذ #2 من مدردلا كنك و قات

 اعحاضملا ن-فلأ ام بوند اهيلع 5 توطناوّو حلا, قا نف ةرعولق

 اعناكىثالسءلارسأ ىف سما ىرأ 35 ىتافزاخلا ب كرابيلقلااوذخ

 اعراص قوُسا ادءن م تقلتواصد « هناموقان هومرا ت ارجلا عم

 اعئادولا اودرتال نا مكحامأ « امن اف ٌملفق نا هوعجرت الو
 اعم اطملا ىلع تدلع ىلا ه ىوهلا ىلا“ ماو-قأ صاخت
 اعر اف نسا قا أ نا ى-س>و * مهءرةبلورقلا باب واخد مه
 اعباط باقل اًةنمْط ن نءكوهلا كتب * وأ انالا دومق نع ىزرع كعب

 نال زعل فن وود لكي و + قئاملءاضقىف تمل فونتو

 اعداخملا ب اًرسلا نبع تقف كك ع قريسديةتباحدانثرالا قرمشاذا

 5 ا قبس مصنلاالو 5 اره ره ناك ناو ىناهنبرج زا الذ

 امث ام لهاوهلا ريستانا اراضف « هعبط ص اخ فركلا ها ع نمايف

 اعارو ابشم هدف ىرت لعق « اهكزف ناسعينالا باس تن

 اعقارتنك نا قدفلا عوقو لباعو 5 انقارت كا للا ىداوردابو

 اعلاظك_::ة.نءاهلا تبكحر + اهناوةاحلاق ل تبت
 ءامحالا ىف لة ١+ اريقحمدنعن 1 ا اريسد م ركلا نمباطتال»(لوق اوس ءاكحلا ضءبناك)*

 ةدومو هن ةبارق ةر مة دودو هلص موية ثوملاق هناامد منع ىل اعتهتنا ىذر د## نيرفء- قداصلا نع

 سعاناحيو لاق« كمأ دان خأ ن همك لوب نا ناكو* هللا هعطقاهعطق ن ممحرةنس
 برعلا مالك ف اهري_ظندوومةرت او:مةءارق ضخ عب رص برع ىلع رولا ىففرعض ىبتل
 اءرغمواقر شملنا باَمك لهنا مالا هذهم متري نيذلا ةعالاءارقلانلجرلا اذه ّنظءوسل بعأو

 دعاها اراه اقةحلا لاهو همالكىبرتنا مهتنادو متفرع مو موطيضا نوأسملا .ه دّةعاو
 هذهو مه سفن دنع نم نور ةباسغا مما معز زو مهي اورو ةعبسلاءا رقلا دانسا ىف نعطثيح م 15
 3 |اد هرلا ىلا ةرانو عض دوما اذه ىفاكموبااةران ًاطلثا بش و عيسلات 5 ( ارقاارتاو ىف نعطي هتداع



 بابحالا ةقرف قاذام يلق « ىلفق وشلاب مهأ اذا مولال

 «(اضيأةو)»
 قاو_ثأ ىرطمومكتقرفىف « فارشالا ىلا املا نمتبك

 قاسل | ىنذدو ىءادم عمالاو * ىرهس يلقنو ىداشم مهلا و

 داجأو ةمةلل سنب ورق نم» ارثباط ةارهلابهدلاوىلاهبتك امم (هلو)

 !مئاكسوقارهلا ضراب « تول ىجورو ىعسجني وزقب
 ا اهاطوانتماقأ كلتو *« هلهأ نع برغت اذهف

 تباغدقو عسسلابروهشملا لح انيدلا سعهمحاصا قالاغفا ادهم نبدلا سعئئشلا (دشنأ)

 َى رخأ ة-وزهل ناكو تسلا اوعسا ناكو مانأ نامت تمق وماهلا ىلا ةهاذامماماهيابهّتجوز

 ةعياراهعم

 ساه عبار ىل>و هتال_5قاط « سمدلا رشم ىناثالب دحاو قم

 سئ اناهري غرم اعف لربغل نكست * سما نمات موي ن مىد عسبساءتسلا
 هءمدق ىلارعش لاط نعك (ىدرولانب١)

 هيدا ىف عسفشلا ناكوهو * ىبيدرعش ل دعس ىسنا فنك

 هسممدق ىلعه4_سفن رف * ىلثق مارهنا رع_كلارعش

 * (همم دق ىلا هرعش لصو نو هلو) +

 اونوذوىلقاولّمانواوُدق *« هءةثاعا لوقت هم اذ

 يولقا اق دخلا دست هملع» ناكمىلا تلصو دقن

 *(ىرودلا)« :

 اناقتدرولا نمل م _يتخ سا ىذلاو اداذعلا كابانث ىع_,نعتمهلأىذلا

 اءانتجاو اره كنم «. ىظحريص ىذلاو انارشدهشلانم ك#بقىف عدوأ ىذلاو

 ااجآف ىبلقا كل « اننعهتلاقىذلاام

 * (ىعأ ف ني زلا نبا«
 ملي سيل هن ابح نم «فرط *« ىعأ ظدللارئاف تق شعت دق

 فب سرت ن سا فوه * .هنماظمللا سحر نيعتال

 هيل
 اكاسذس-أ امناو «٠ ةمىلعسانلادسأال

 اك افتلبقىتسلدق « تقناعاما اهافكاف

 مطب وتكسدعتو)»
 اهارقوقملاله-اف ىورذب تانادق

 اهاجرعطةنالفل « وجرتو لاش ىهذ
 نيشيلا نيدهناطل سا ىلا ب تكف نيدعنبا ضع وب
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 0 تاس-و نعاو نم بوحك 0 اسرادة_ماربالول طاب

 ىناوغلانييرو دلل تائب نم « ىدا_متبو علال ةطأب
 ىنانب فا, تقرش أ تنلعأ *« الفاس نامعلا ىف تعاط

 فامعب اهراد مس ىرال » ىف انعب اجر ىلبلخا ظ

 ناكئاف ىاي-اص اهيو * اطصرارإاامْشش ام اذاو

 ١ َُك اه دامم كي اوأ ىابت' « البلت لولطلا ىلع ىب اذقو
 َن اذعو فشذو ىيلسو 5 قيبلو دزه ثددح ىلاركذاو

 نال ارغلا عتا ص نعاربسخ «* دورزو رح اح ع نمادنز مث

 نا ورب هو ماظنو 3 رك:تاذتةإ_ةطاقوش لاط

 ناهمصانمدالءل الجن م «*: سرفرا دن مولات اب نم
 املا لم عساهد_طاناو * ماما تاي قا علا تن ىضش

 ناس طق نب دض نا #« معو أ قداساب سار ل->

 اثري غ قرئ هللا سوك » ّكط 122 هام ارب انورتول

 تاسل ريغبانر بم انبط « امدح قوسانْس ىوهلاو

 ناقنتعم مااشلاو نع « هبفلةعلا لهذيام يأ
 ىامر دق هل-ةءراعابو « ىلقلاف ىذلارعاشلابذك

 نامقتلي فركمللا كرع « ذاطلما غلا مكتلااهيأ
 ىنا.علبّتسا اذا ل.وسو * تاّمساام اذا ةماش ىف

 *( رخآ#

 نسحهجوبحىف « ىنمالعبقهحو . نمزلاتالضعمنم « هتبقالاممظعأ

 ١ ء(ىكتسلا ءااردملا)«

 قاثرلارمسلا هنو داحأم د ىومتهجولا ع «.قاراولاو

 قايطا اذه دوش فم ك1 الا تع

 «(تارنلا»
 لأ تان ىدااردي 5 هه>وىلاقو لدعو همفتمهن م هج ىلعجاللا ىطلاع

 «(مهشعبانيعختلا ف)»
 هضدرققوق»ن مكة مما تدعو هفصوهوفتنأز تت نكن ا

 هضيرم ليوطلا لدللا كرم «* هئرط ارو قل طاوس نعلس

 «(باكلا عماملا»

 ىلاي ابى دازو ىةرافذم 5 ىلاب ق.هلاسخ ىسحد ردا

 لا اوحالا اوبسا, تضم هللاد « تضء فكل بةالئلاو مانا

 ٠(انيأاد)»
 يامىنافكفرسناوثلوأ جد « نانا يطت محصل

 يور سرا سرر وس 0 م رول ممل ام ياسا 992



 نارق فمصموةارو.حاولأو « فث اط ةعكو نانوال تنو

 ىاعاو قيدنيدلاف هسااكر * تهدحو ىلأ بملا نيردي نب دأ

 ه(نيغ)
 نارتكلوقالو تاق »هلق هتنبحأ نمهحوام »* نا:موروزهلوةو* همح ىف لذاعلا ىفلافدق

 *(لافن مرد هلل <

 اكتلدع لوقتاملعا ت كك ف ىرذعلوقأاملء:تنكول

 اكترذعذ ل_هاج كن أت تاعو ه ىئتاذعتىتااقمتاهج نكت

 لوقىفاك امعتم نوكي نا نكمم مسا ظل نأ هنن | مس ىاععت هل اوقدءنب رمسفملا نمريثك (لاه)

 ةنسنيعب دأواسجوةئام غلب دقناكوتاسالا ىف ىف الاكل مالسلا مسا مث هن هنأ ىذر دسسأ
 دبا ميكس اثلا اذهلاؤسو « اهاوطوةا.طانمتمسدقلو لاق كلذإو

 9 00 هشبابطاخلافرضتجا او
 ريضموأ هع ر نمالا أن ا لهو * يع أ كح

 رع * اتانالو اه>و اة مخمالو »* هنابطعت ىذلانالوسقو اموقذ

 ردغالو لبلدنا ناخالو عاضأ ه هقيدصال ىذلا ىرثملاوهالوةو
 رذتعادةفالماك الوحْك ينمو * [كيلع مالسلا سا ملوح ىلا

 1 أوديز مسا برضل اقةشاذاد مسالا ماجا ازاجول ل اهو هس تو هنن نار
 مساامزلا ٌمىنعملاو ءارغا مالكلاو ىلاعت هلل اءاعسأ نم مسا مالنا قملسا متماعطلا عسا
 زجارلا لاق ةغالا درو هب ىرغملاميدقتو هللا مس ناكملع لاق هناكسف

 لوقي اك كلع ظمذح هللا سم ادارملا ن الاقيو ىولدكنود ىأ * اكييد ىراد املا يأ

 لعىطو._باةبئاحن 0 ءولا نم كل ذيمدوهي «بلء هللا مسا ه.كتلئش ثىلارطانلا

 طاع ىلعرض -داركألا ىيدقم ٍضعبن  ليطاركذ دن ءناويملا ةاي ىف (لاق) ىسهتن ا ىواضيبلا

 نعيربمالا هلأسفكصضو امهيلا ىدركل ار ظنف ناي وشم نانا طاعسلا ىلءناكو ءا سهالا ضعب
 الف هعّرضتد اف اف عّرضت لق تدر لفرحات ىلع ايش ناوغنءفقي رطلا تءطق لاق ةكلذ

 تب رالف ىلا هنأ هلع دهش | لاقف ل_.هلا ىفاّناكى تلج ىلا تفتتلا ةلاحمال لئاق نأ ىأ

 ىمهتنا تي رضف هقنع برضب هأ ئان د هش دقريمالالاّقف هقجت رك ذثنيدل انيتاه

 نيشلا طةنك تالا ثالث هدخ ىلع مالغىف(طارخلانبا)

 قيقحنعتدبت امان ثالث ه* اومستالفضورلاهدخيف

 قيقشلا نيشربنعلاب طقن * هدخ ىلع سملا بتاكل ب

 «(ىلاوقلا)»
 ىرجامةروصلوقصم.شلاهدخىل كح نكل » اريك هنارعه ه نمتبكينيح كل

 .٠ *رمس سقى رعلا نب ندا بمص يذلا نيفراعلا لاج) «

 فاللع اهركحذب ىن لللع « نافحالا * بيرم نم ىنح يه
 ىناصث امم ماجلاىذهو حم 5 تجحانو ضايرلا فق رولا تدش
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 ل-التارادملا اهيلع ىلان رو.عأ ١ 2 املا ميو ىلااناوزلا

 ىحرلا نورفلا دايعلاو

 ددع ددسع مو

26 24" 686 

 ىراصئا!تاراح تاماجلا ءامشالا اهيل بلص ىلادعستملا عض اوما

 دد_ع ددسع ددذع

 1غ نذل ١

 عسلاوسثاكلا دوهلاتاراع
 ماركألاو لالا ىذك الملا كلام ناسف ددع ددعا

 انخت نات

 هدشنأفهتاالاهلاالقزيشل ااهيأرسض:عوهو نيرمضاملا ضعي لاك ىلب_ثلاتوم (اندامل)
 ىلا ءثهللا هجر ىليشل |

 ح رسلاىلا حاتحربغ 03 هنكاس تن اس نا

 هرغسف ةنايننبا ىلا دمعلا قيقدنبا (بتك ١

 حي رتسنالو ضمغلا فرعال « ىرسلا تاصو كبف ل
 حيربوأ م هاوكثنم ليزي *« ىذلااذامياعصالا قادخاو

 2 وهو كاركذليلءق ام مدمس رعت لو

 هلوقب ةنايث نما هباجأف

 جير ولالا م * هظف- قوهللاةّمدىف

 معي رةنذجلكانشرفنذا « انئافجأ كلت نآزاجول
 .علاالا كا تال تنأو ٠ "لل_تعمدءبلا١اهححا

 ة-سورحمارصعهنعهشتك اميوهو (قيدصلا ىركبل اد يشلل)
 دامقفال ةداسعلا ىل_ءنيعت * نبرمث> نمد هو_جقامن رمش

 ىدابزلا طسو ايئاذادانز « ارصفطلل |لهأ فك ىفتكح
 ىلع رماح نا هند هو انس ,داعب لاق قعصمقنآر ةلاهملعأر تب ل>رلا نعني ريس نب دش (لكس)

 (مهشعبل) ىسهتنا لاف كوهف طقس نارى لاهل آنمنار ةلاهملعأرت ردم طئاح

 جن الا «بفام مكنامحو يا ارهاظددعتناودوحولاتا

 مهول تانن م * اديدوجوملكة قمح متنأ

 ميال ىذلا ىدك نسب ىتفأ 5 اديولام م كم ع نمىطانف

 مسلم ب تاكشفلا عاونأب بص # اذيحو بانما

 * ةديصق نمل رعنبنيدلا ىممزمشلا) «

 ىنادد ديلا قيدنكبملاذا » ىحاصركت أ موما!ليق تنكدقا

 نابهرلربدونالزسءا ىر-ك « هر وصلك الباق ىلقراص دقو
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 بادوصالا ضهر هل بةكفراجر املا نبنيسملاىبال(تام)

 انافامه.فتافدفو ىذم * مهل تاق بد دال اراهع نام

 انامام بيدالا ل_ثمفلخ 5 نمو حارتسا هزعىف تام نم

 هياجاف

 ]2 تام رنكو 3 22010 3 اقدر بلطالىش *أ « ىل ارلوهج نم

 قسو تأ شعت » ىراج تامتلقف

 هنع هتك ا جوهو هتدافأ مانت دلخ قيدصاا ىركمل ادهم زمشلا ماظعالا ذاتسالا (مالكس)
 ةنثكك سة سور كلارط

 لاما 4-:ءق كيرمم وظ # لاح قل او بول_ةلال_هأ نيب

 لاح نءم-مناد_مىفالوال « قيرط م-هالعملا سصخخلام

 لاحر لو مد !مهرمأ 5 مل بو ولعل لهأرذح ارذحا

 لاقصامث/لاوقالا فومسف < ركش :رذ ل-:.نكحب ال

 لاعشااهدقول ىدطد سدل 5 ماها ران تشي اه امو

 لاطبالا ىرولا هتف اهلس » ىرسقتو د_ةنرتن تافه ص

 لاك تالا وراكنالا"لوزتل « لو ًافاركن تد رام اذاق
 لاقملااهنعقسشي لاحبر ىلا لاقااةعسو درتال ه
 لابرملا تريدأ مهلعو » ىراكسسجابدلا ف موقلاىرتول
 لايم مق هركسأ فطع لك * داقت_سمم_عطس نمط لك

 لاثم عسفرلا اهمشكن ءلد * سوف: ى اص نمقللااودهاش

 لامخ كانه اخ تاحت نشعلل ة-ةضحلاب نيل ااا

 لامسأ اهعبج انها وسام « لالخ ةزنعو انس ات

 . لابخ اهنم نامدنلا لقعلام ٠ ماد_:ةركحح ندم ىجوقأا
 لام كملعا.ة اهيشقساو ه لاح لك ىلع اهت اهات اه

 لاط 3/1 امهق ذي *ف اع اوه ىف لذاسعب ىلا ال

 لا. انهي س "كال نيعو *« ناين ماكحااو لامثف

 نينا ٌةندك6 دهطخو تاقثلا ضءيريرقتنم(تارامعلا نم اذه انمونىف ةءننطنطسقب ىذلا)
 ةنام»ستو نيعدستو

 تاراخلادجا_.ه عسماوللا ٠ نيلسملاتاراستال
 دلع ددع دلع

 طلت 4٠ انيك

 تاهاناخلا هناختدكم ةلاعااةشالا

 دد لع 1 0 ةديع ١

0 106 6 
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 تنيطال عفد ةصلا ىلءف رشا ًاوءربلا براق و هينطانأف هحالعم .زيااوءامطالا ضعد هاارضف

 ءامخاال |ود> ىلا هدمت: ًاالهاولاهأو كلذ ىلع هباضص أ همالف كال هسا ضءا لاق وبهذا ن نمأسش

 3 هه ىل“ تمداماع]و اهلو.ق تفاكو ايف تاخدو بصانلا تلطاخ رع م بأ مهللاّقف

 مهعملتدأالولعلا تكة علاطءو ىف: ليمكىف ناةوأ ف ةريمأةكلذا مصل ىلا
 ٌكلّذي هل ل صدهأ ههسج "لطع ىلا ءثهلل ' 0 يل كا ا

 نما.هريسغوةباهنااولوصالا عماج با فل 5دلا تالت ىفو بصانملا ع نع دلطعلا ىلع ةماقألا

 مع اهللاوةدسفا بتكلا

 ضرالاىف اموت ا وعسل ىفامو كار ارد«و ةءئال ا ةروس ف ىلا هوقد_:عئر وباسم اريسفنىف

 ىنرتس ىروعزبلا بوقءلاوأ اق هدولاموزا 7 ١ ن1 ال21 نأ ءفماعتج
 نوكلا نمىيث كل منك لكلا كارطم نم ترض«نوكتو ئثشكنمرضس الا هفامو ن وكلا
 ادمعزكلان مارح هاش ذا هدنعمءالار اوهلضن لوو هعندح دقفاهتعت مج و اندلا ة:ن هنرسأو

 ىهتن ألا < قا ةيدوعب لغتشر لو لككل !هدمعتساف هسفذا

 مو هءلعهللا ىلصأ ىنلا فأريقفن ءءنعىلاعت هللا ىضر قداصل اد نير وم هللادمع فأن ء

 ىلع كلام إو هيلع هلق ىل_ص هلل ال اوسرهللا.ةذهنعهءامث ىنفلا فك غل 0-0

 فص لذ اذه تلق اذاامأ هنا لو رابلاةقهبكلامْغ قصاب وأكل كر قضل( نأت يشأ تءنصاما

 ىروتن اهل>دام ياخ دين افاغأ لاق مولاف اللاو هنم لقت قنا ريقفال لو هم هملعدلل | ىلصلاةؤىلام

 مودي ناكو لملاك فراك ىفسانلا نءانوزغمدامعلا نمل جر نائما ! لبج ف ناكنا(كور) ور)

 تلي وطة:3كاذ ىلع ناكو رش الا فدنلاب روتش وهقدأ لعر طعن د فقمغر ةرلمل لكدبتتأ انوراهنلا

 لقو هعود د داق ىلاءالان مايل ,افيغرلا هن عاقنا نأ ىةناف ال5 لل ا كلذ نملزننال

 ىف ناكوئد هريستلف عوللا هب عفديئثراظتنا ىف ةهل#للا كالت تاءونيءاشعلا ىلهذ هعومط

 ءاطع اف مهئماضش مطتساو مهيلا ل زيدباعلا مص امدنعف ىراصنامناكسب رق لمس ا كلذ ل ذسأ |
 برج للك اريصنل ا يشأ ا كا ذر اد ىف ناكو ىلب لا ىلا ه-ويواههدخافريعشل ايش نمنيفغر

 هيلغتشيل نفع هرلا كد ن ماقيغردباءلا هملا لأ: هلاذانو يي جلف لو: رم

 هلا قاأنرب ربرهلا وحامناا فذخأو ى رخاةّيمدياعلا ق ولو فيغرلا كلذ باكا !لك اف هع

 لاقفهق نهوداعلا لد ذبث دشتو هرير»دَمْساو ىرخأ ةران تاالك أ فوت الا فيغرلادياغلا

 قماح تذخأ دقو نيف.غرالا امهم كبحاصنا كن "اسرة أاءلكرألىناهتناناعسدباعلا

 نأ اسعاءايخلا ل_لقانآ تس بلكلا كلذ ىلاءتدقت هللا قطنأف ىلابث قيزةولرب روب باطن اذام
 اهروزم_ثوأ ماظعن مىلهعفدياعنقأو هراد ١ اهذحاو هخَع سرحأ فارصن !اكلذرادف تر

 فرافأ /كلذ عموىلالو ايش هسفنا وه ددعال مانأ اذم ءاعىضعاعرلب 1 لك آالاماأ قباف بسن

 تريصالاو ترك شئ ل ه-نا هنأ ىأ دناكلب هريغبا,ىلا توولالو ىسفت تفر ءدئموراد

 توون ىد لو كم ناك الوريص 200 كيم ةدحاو لما كن ءفمغرلا عاطقن اف تن اامأو
 برملاهود_ءتااصو بمطان 00 كتيوطو ىف ارضنا دايعلا قرار با, نم

 ىبنن ا «.لءامشغ رو هسأر ىلع هيد برعض كلذ دباعل ا مهما إف تنأ مان ا ءامح لق يأ |



 (قربلاو مغلا ف نسحلاونأ ىضاقا!)

 هببص ضرالاهجويبطفشنكو :» هيهلت ىرانسلا ضراغلل نأ نم
 هيهاي وهف ىداًوفراعت_ءامأ « هدد ىهف فوفح راعتساله

 (مهضعبل)
 اهانهأواهال-اناكام *« انل تيضقت مانأ هل
 اهانمتم ان ا ىوس د «٠ اهدعبانل قيب لف كر

 ةنسلاهذهىف اهترابزتددقءاضفل اةعساوءانيلا ةعطعةيق هنعىلاعت هللا ىضر ىجفا ثا |ةبق

 ريطلا لحال باس|عضوأةةعم ديدن مةريغص ةنيفسة لا ليم سر فو 419 ةندىهو

 هسأرف ةنيفسلاولملا كلذ ىأروةبقلارازامل ءا ارعشلا ضهددشنأو

 هنيكسلااهرادقم ظعل « اهالعدق ىالومةبق

 هنيفساهةوفنءناكام « راح اتش نكي مول
 (هنع هللا ىذر ييفاشلا)

 نكي مكمل انك ل بلقاع « مهمك<تفاولاطتساف اومكمت
 نحلارو نازحالابر هدلا ميلع 5 ىتيفاوغبنكلاوفصنا اوم هنأول

 نمزلا ىلع تعالو ادب اذه « مهدشن لال اناسلو ا اوهصأف

 (هيبغل)
 جاهنمسصلا اذه جءاهنللهف « ىباهنمبحلاو ىهذم كالو

 ا دهإدجلا بفوسب اوعطقول 5 مهتيحم فى ادأال ةداساب

 02161 ناو يع وع م اسرنيتقرلا مكعب ىجىفىل
 .حاهو هلم حارس ىلا لبل ه. هتعلطروت نمىلخا ىلحتاا

 كلت دس ف توام لاّقفما اركارعشملاو ةفرعهدنعرك ذدقو هنعىلاعتهتلا ىنر(اضرلا ىلع ع)

 قمهل باوهسف رافكلاامأ وم خا ىف وها نادتسفن وبه ملا امآفهل بحت |الا لابجلا

 دم هتك أل ىعفنتى تلا ةملكلا لعل لاقف بتكنىج حفلا (رابملانباللق) ىهتنا مهامند

 نوعاطلا عقو ةنسلا هذه ةنسثدا و ىف ةوغصلااةوفص باك ف (ك ولسا نبا لاق) ىهتنا
 ىناثلا مويلا واهل وعم ٠ لوالامورلا فتاغمانأ ةعير آنوعاطلا ةدمناكو ةرمصملا»فراحلا

 قوم عيارلا موملا ف سانلا عيصأو اهنلآن وعمسو ثالثثلاثلاموملا فو الآن وءسودحأ

 اعيرماطخ لو هملعهلنا ىبص هللا لوسر انا طخلاق (منعهلنا ىضر هللا دبع نعو) ىبتن | اداحآالا

 هللاانلقاذهامنوردتأ لاهو طنا بنج ىلا اراغصاطوطخ ظو هنماسراا طخ هطسو طخو

 راغصل اطوطخلاا هذهو هب طم لالا اذهو طسولا قىذلا طلخا نانالا!ذهلاك لعاهلوسرو

 طخنا كلذو اذههش ماذههأط> ناو اذههثمناذهاطخأن ا هشبننهلوح ى 3 ضارعالا

 ةياهنلاولوصالا عماج بحاضتاداعسااو ونأنيدلا د ) ريثالا نب اناك) ىهتنالمالا جراخلا

 ضر مهل ضرعفل للا بصاذملا هل لوب 0 ولالا دنعاطءاسو ةراارباكأ نمثيدحلا ٍسيزْعف

 هلزنمى هنو ثغيءاسؤرلا ناكو سانلايطالتخالاو بصاخملاكرتو هلزنم ىف عطقن اق هءلجرو هي دي فك

 رض
 ا

 د حن نعاس - رك
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 ريصلا نمتعطةساامىدعيل ىدعأ « ىوثلل حب سعلاو اهل لوقأ
 رجالا بلطوأ ءانلعلا ناط ىلع « اس'اد ةبنميشلا ناعير قفئأس
 ىر# نم بسكتو عفن :الي رمت « املاسل نا نارسللا نم سلأ

 (هداواهب كرب رتابأ نمءاو)

 قثوالا ببسلا نمئاخو *« قتأالثبج نمرهدلقأ

 قلوأ تاثامب ىيسا * هديب نمثداوءللقف
 قنأالو مالا هيلعف *« اع قمن كد

 قفشملاةعول تنكس دقف « هاهدامقنشأ تنكدقو
 قب ىدرلانأ تنقش « ه.ارثأ نود ىذقادو
 قرطا)ل بطلا قرطاذا « ىلا ىدسا- ىلعزعي
 قافي ل ثدا وحلا خابر * تمداصاذا دوط ىلاو

 (اضيأهلف)

 اهمامذ م السلا ءادهاب ىضقبف « اهمامخ حولتنأالا دولا له
 قليأ مزرتو ىب أ اهب ٍتفقو
 اهوحش تالا قرولا تكيولو

 ”هلغهتارفغتسا ىد,كجفو
 اهمامه داز سفنلا هنيرش اذ اذا » نساريغ لسلس باضردربو

 اهماهوعدبو ىمارفأ لهصتو #*
 اي
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 اهمارش داز بذعلا لمسلسل ااذب « تورا الكبس لعن مابحامف

 وى

 اين

 اي

 اهماصس انهن ارطأ اهئمعي

 0 اهماثل هلع ىشدربىلا

 اهم الس ؟ىلا ىنآب ع ىتالس اهورحن فيللا عمتأب لم" يلرلخ

 اهم الط ىلجت ىتح ترفساخ ٠ ةرهيذؤكذبم ةهلبل يفاش للا

 «* اهماثمر ةفع نع اهظقدا ةيبأ اسفن فيطلا نيب رصب أس

 اهءاقمو اهي أن ىدنع نايسف * اهلابش لح ثنح ىلتحناك اذا
 اهماره بءصرهو ناكحجم لكب ه انس دب هللا عمت نأ ىئان لهو

 اهماج سفنلواح لهن شعب «اهفتحوهو ىوهلا لككستس منلاىرأ
 اهما رَحَع كَنَع كعم اان ب امم دعب 00 قساع ةجهباقفرقديسسبسأ

 اهماود كبر مالت عا اهم يه هناق لاجل ى ديون ريظنا كل

 0 ةينمطةطسقلاب قفملارسسفتلا باص يدق دوعسلاوبأ ىقةحلا لضافلا)

 مارغو ةعول اه اوهريغو *« مارمو بلطم ىبلسدعبأ
 ماهو فقوم اهارذ نودو * ةباشمو ألم اهاج فوفو

 « مازج دشيوأ اب اطملا نانع » اهبانريغىلا بن أتابهو
 مارح "ىلع اذدل اىم لكحفذ «اهلنتافناف ىوصقل اةياغل اه

 مالق هس فر مل نأكحص ىصضاذ «ىرطاخحولنعءاللا شوقنتومم
 »* مالس كبلع انندلا ةرعابف « هلذدو نامزلا ءاوالب تدنا
 ا
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 فشلا اهو ىمىذ مزمز ىذ 5 فيض اذ انآ مع موقان

 فيطاذ مأ ءارأام ةلظقيلا ىف نمعتنال ينم اربعأ م
 484 ةنس ةارهفوهو هارثباطىدلاوىلاتدتكامو (لاق)

 ىطصملاق سو ىلب قارفلا اذه « ىئك ام ةارهلا ضرأ ىنك اساب
 انغام دعاشل ادعل نم نفملاو 5 اًعدق ىريص عيرف ”ىلعاودوع

 لايليفباقلاو ه ىلابفم كلايج

 امحىم الهسو المأ اهلانلق هلام ردجلا ١

 ايسدقهنم حورلا مكقارفو * ايصدق نملا باق مكللاو

 لايلاتاذي> نم 00 ىلا © سل باقلاو

 ىلضأ ىف ىضغلا بشهلازغف ه عيرم نم ىجلا عيراذبحاب
 عجومبلقو ىرجت عمادع *«. ىدومقارفلا موب هسنام

 لاشاسلاهرسغت نع هه ىلاس سيل بصااو
 «(مالسلاو ةالصلا لضفأ هءاعو انني ىلع ينزل تدفع واقل باص نصي مالكن م

 نأ فسول بحآف مدلاب نطل ارث حام هنرجءا دي | بد ثاكم نالهسأ . |ىلارمصم ن4 بصمق

 هنزحناكت جن ءهسحرف نركب
 محغلا مل ةطنحلازيخ ةعيسال ةلولماهتيًارذ تاذللا ف ترظن( نوما ملل هبنب نسال لاق )
 لكنمنسملا ىلا رظنلاو *ىطولا شارغلاو ةينطل اًدحن ارلاو معايذلا بوثلاو درابلاءاملاو
 (ىلشلا.دشنأامم) ننهالوأ ىهتق ةدضلا#لاجرلا ةثداع نم تن نيأ4لاقق ع

 لفقال_لق هارتام ىةع «سوفنلا" مه ماداذا كملخ

 لجز غرد اةبرانو * ىتسنتالموقلا ىناسامف

 لسعفأم هب انععمماعدق «رورسلاا ىمع- أش ناك دقل

 (ىابتلا) 1
 ارهشعاتريوازبشودخ وهن « رهط عرلا كلامج تزاغأ لع
 قيعأ كاكف ىرس فرط كل « د2 ضرأنموشمدففراز

 ارتس فشا ل1 نوع قال تن 5 ريسصف ىمل لال ادارأو

 انديف اردب داقرلا دعب ماشلا ضرايدجن ءابظانسلتخاو
 ارجل فشرأ نأ هن نساح نا ا ل اكل هيرست

 اركذ كف مط لثم تحال 0 رزولو كذم لاخلا ىنافكدق

 (اضيأهلو)

 رهشلا ىف نيمووردبلا رارس ناكو « رهدلا ىدعمستستن كلر دءلا ىه

 رعو باطموذردقلا سفن لكصو » اهنود ل هالا لك ةلاله

 ىرفي هشفج ىف طق اًميسرأ لو « هئفج لب ازال فرطف.سساهل
 رجفأا عمامشب لملا ]هو حايض « اهمال تا ناو بلرصقو *

 لوقأ 0



 بدسااريغرعشلا ض * ورع نمتفرعالو « برعلا تاغل ظفح « فتدتحاالو ةلك

 * بيبطتآلاو موعشلا» تاغتئاالو الك « بضتقملاو ثعمتكلا ىفهنم تئدتالو

 بكرملاو طيسعلاىفثحلا ىمنيأو « ىبرأ ىصخأ ةمكس لاو قطاف سلو

 فرالا ف ود ءامثلا عدفض تطدرالو «# ب رملا ةفرعم ي هلق رعام رهسأ | أو

 للحماروشق عم ن * اللاب ترد»الو ِ#* ناعطلاءانجىوهأ» نم مس ١ تثكالو

 بطرلابامشلا لصف 5 قلقا تددلو "* ىرعسسل ىف ص »«» ايمسلا ترلطالو

 ىعن ىصخأ سلكتتلاورهطةّثلا ف: لسنلو * ىشنافقفنأ 5 نكأ م هابيكلاو

 بلطلا لحال نم ال ا بعشأ لئمطقل 5 هاا تعملو

 بضقاان اهع 0 © هنن انطا "كليك الو + ىنّرمير هاج <« الدم تن رمذالو

 بحت 0 ةوعد ن * انستا تار دو 0 زهق سأرلدنم هلا ىفتر نطاالو الك

 ىهذا وق تلح 2 ال لقأ و 00 ىناانالسدوع 20 :,تدزالوالك

 لعل ىذ ىلا اى ىلع #«* هد رطأ نأ دير أ 5 ىسْحم انزلا نبا“ # مكشب لقأ )و

 باهتس نب تلح ن + اذه تتكحالو 5 هم 5 ورال قومهم هوأ

 بترلا لصأو نيط « تكاتلااذ ه لوذأ « تنكم دود و 5 نلجأ

 بؤيملارفاسم «٠ هموت ادرأ » بركلاىفادغنمل # اسسوصمل لل
 بيحل ١ ضفيمكلا همدلط ىف كسلاو «بحت مالعلا ىذن عءع#» ةوعد هيف تك

 يرد راحل جل «٠ م كج طا الوالك * ىبس اماعد ال 5 ةمح تدع 2

 برثد نم ممكملا « ىدصةماذهلوقأ

 ىوضرلا سدقالا دمشملا فن اكو باعصالا ضءنىلا هرتك اموهو(باّكلا اذه عمال

 مدرلا لهال ل ةفابنطعأ 5 عج اوعأ تيفال مذا

 عم دلاب اهضايد قسوالا 7 رك اهب ة ةضو رب لام

 فرشالا فمتلادنا اوخالا ضعبىلا هبتك امبرعو (لاقو)
 فق مت اهب رن ىدع مث لاق » فعلا لدأت تأ اذا عبدا

 فرصناو ّيتصق صقو تر 5 اولزن بررعىدا ىربخركذ او

 (ىلا ا ىئصلا)

 قسقح رسل هممت رش مسا لط.بدق قيقعلانا لق

 قيقع نممتاخ كليف ىلعو * ارحم ثفنت كد ةمىرأو

 اف لاا ىلعدقناتاولصةفرمشملاةل دملا ىلع فرش دتو (هلو)

 لجقخمعلاىلغااونقوأ » ىلعأ ىهقأوىد «* الوءةقهذه
 (باّكلا عمال

 اريغلا لع ىع نملك * هدرك,توملااذهنا
 ىريكل اةحارلا هوأرل » اورظنول لّةعلا نيعبو

 ماظعلارعاشملاكاةدهاشو مارحلات بلا جامل (هلو)
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 إذا ل ا ا

 ارش ءةثالثن ادمهنيب و هنبب هللا دمع نب نجحرلا دبعوهن ا دمه ىشعأ في رسشلا نسدقلا ىف
 ايسن ناله نيديز نب كلام يراسل نب ةعس ر نب ”هلساو نب رازننيدي ز نيك لامني نادمهو
 هبقفلاى عدلات >أحو زوعو اههصفارعاش ىشعالا ناكو ناطق نب برغي نب بشي نا

 هللاقفاريسأهملا هيىأو هبرغظفتا سههب راحو حافلا ىلع رخ نمت ناكو هدأ حوز ىعشلاو
 ناك/انايبأ هلركذو ذك لئاقلا تسل اذك لئاقلا تسلأ كم ئتكم ىذا هتد+لا حاملا
 لئاقلا تسلا هللاك م هلاتق ىلع ساسالا ضد رحتو جال او ءهىفاهلاهدق

 فرعأو نامزال ربصأ مو.لا * مهّتدصأتنكو موق ىئباسأو
 فشكتت ةب انغ لكفريصاف * ةبكن ثداوملا نم كيصتاذاو

 ناكو هنع تا ةديقعا رشا *ىسرحارادبأ كنءابتبامغ فشكدتال ةبكن نت 4 ك2 هشاوامأ

 صاف همسه نه ءهتنكموالمله ملا ثراصو هتبحأ هرم .|ىذلا رااح مرح ذوب قربادد

 9 مثلاقف مكئاسنب نولمعت اذكك نيلملارمش . عمن هلت تااتذاصنامتاههقاودقو

 ناك الف اخدهاع و مثلا ةفك.سفنل ىنيفطصت كة صاخن | تيأرفأ تاق مم مدت لوعلا اذهب

 نيم ملا ارسأ نمرعاش كلذ ىف لاّقف هعمتب رهوأهفر هتاقيرط هيتذخ ا وهدومق تلحلدللا

 اهزوباةادغا ااهيدفي تا دمهف 5 هلامرسالا نم هيدي ناك نك

 (”ىلل اىئصلا)

 نيمأو اوت مكحدع_ تنك لب * نامأ ىاشاحدوهعلا نع تامام

 نقي تددزاامءاطغلا ا « نبأ ًارسهلا اق اذا ىيصحتال
 وعيه لال لحفر نهال ارميا ”ىلعءاغلبلا لاح ٍتيدالا لضافنلا)

 ىهأتى رك اسع »* ىثممت قح انص 2 ينرغملانب ىلعانأ «ىرنددند ندد

 ىللفحتال برحلا ىف 5 ىرمالا دسأ ىذلاانأ 5 ىبكرافدالبلا فر هيسهل تيكر دقاه

 بدالال_هأ فرعي يام ركحن أو مانا 5 سد مهيف تعور 35 دقو تيطئاذا

 برطق لايف تت. ل ىف ثلثتل | ددصقأو اه برعلاوخكس ل هوت مالك ىو
 بطلا ف ىّتبغزو 5 هبحأأام لكح ا »م ىهذدمنع لاهف « ىبهذم تاآس ناف

 ىغلاَرقلا لهاا: * تعلم َقشع سلو ه كارا .٠ الو نطقلا سلأو
 ىبص عم هاهننوكأ هن .ةوانش ىئافدضق لكو: ىلدعم ادغن 3 5 قبح نم سصحأأ

 ادن طركشا نومك ىدشتو « بذعلا” قموأ مم هوركلا تنب لصق

 بئذلا ىف قمكح « ذا نعأرلا ف هدتمكح اننا ة فش ىلداحام اذا تح
 ىهذع نعىنئاأس نايهذملاوهاذه » بهذاالذب هنم ه همورأام تلنو

 نست ويل اطل قع ىلع ىوهالو »* بدنت الو الك + ضفرت اذ ان ام

 رنردكحم رخآو 0 قد صمئرما نيب 35 بكرلا قوف عجاف اناح تسلحالو

 ىنأ ناكل قأملو أ اك كل تلق انعم بسنلاب الو سو_دلاترخافالو الك

 ٍبتكلا تن 100 5 نقاطنق كح د الو 3 بصمل»"ىلء ىلع »* ادحأ محازأو

 1-2 مرار غوملا تفرعالو * بيغ مالظف ىمه ردت الوالك



 0037 ده" ل

 يشن نأدبعلا نكعالذا قارغتاللامج .وكح لمس ذو هيرابخالاالدجلا

 تح قروك ذملا ٍباَكَلا ع نمو ىس كدزلا مالكى ..منا سيلا متوكف الج هربغن مو هنم دما

 مق اغتباوراهنلاو لءللانمكمانم هئانآنموىلاهتهلوقف ىرش را لاق هتدوصامرمش لاو فلا

 راهلاو لئلا هل-ذف نم ”كؤاغتباو كمانسهتان هوهسترتو للا بان نما د_هلاقهلْصْف نم

 هنف عقاولاو نامزلاو نانامزامبمال ئيب رجالا نيني رةلانيملوالا نيني رقلا نيب ل_مهفهناالا

 اهيفكزاغتبا ونينامزلا ف مكمان هدارنأزوعو داحتالا ىلع فلا ةناعا عمد اوئوثك
 اذاهنال ةعانصلا ةهج نم لك شم ىرم لا هركذاملوقأ نارقلا فهرركتا لوالارهاظلاو

 ُمذو<ال كلذو ر دصموهو هلع مّدقتدقو م ٌواَغَتبا لومعم راهن! نوكممرك ذام ىنعملا ن ءراك

 ٌ ىشكررلا مالك ى بتنا غوسرال يس كرتلاق نمل كوع لترسم مزاد

 وهلبناسنالا عوُميصتخمال هنا لاو ىدعلا ىفةلاسر ىفنص ”(انيسنب ىلءونأ سيئرلا خخ كا

 تان ابنلاو تاندعملا ثالثلا دل اوملاو تايرمهنعلاو تاكلفلا نم تانجو مسيل ١

 ىهتناناومحلاو

 تانقااوىرا اولا هلع طلسأ سفنلاءىندةمسهلا طقاسناكودحاوداو روج ما ربمل تاك

 ىلاعلالا مصأالانأ لكون وقو هم اء يبت كاذب لءالف نهنمةدحاو قوشعحناسحلا
 ةماهشو ابر كلولملا نحن موهو الملا كو ىتح هيلع ناك امداولا كرتف سفنلا *يأةمهلا

 (ةجافخنبا)

 0 ءاعساارسن اهب موحي * ةفونت لكى للا نودتبج دل
 + نءرظاب ثءللانيرعت سدو * ةدخ دونلي للللا مداظر تدعو
 0 فقالا قالا بو م مم س« ف ةرطملبللاو" ىلارادتشيو

 رمسلاةةةثلا ىف ارطانترثع * ايدو ديدملاق رب اهبيسشأ

 ريل لا 5 بضق تلقف 5 ةسال قوف ةدعص الا قلأ لف

 رخ ىلعربد:سييبامح تاقف * رمش قوف ةرغغالا تعمالو
 رزش نءرظنتمكلا نيعو كانه ه« ةريغ قع قريلا بلقو ترسو

 (موقعبل)
 برطلاو ثزالا نب عمادملا نأ 5 بعلااوّدحلا نيبفرطلا سرحت

 بذكلااو ةدصل انيبك ثلا دّورت .« .ىد نفى ضأ قدقرأا

 ىتقالو لحر اهب 1-1 لو *« اهيراضم ىف سّرعأ مل ناك

 بهذلاو ىلملاردنبب اهضود ىف .ه ةل لام ”ىبللا دامك لزاغأ لو
 بضغلاةروصى اضرلا نعم نس 310 90 اال راقتلاىدت

 (باكلا عماجل '
 ىرثلا رونوانرثلا روثف 7 ىرولا اذ ياطا-نيرولو

 ىرق ىف ةحّرسم ريج ءاذ قون نمر اذه تدع مهو

 هيلع تقدوامم وهو هذم سمايل ادلجلا 1 ىناهذدالا رغلاىلال ىنامنالا باك م صخلم

١ 
 ني
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 رثك اني ىصلانوماما لاق فرصناوابين ران ةئاسرأ هلص مال اب همافل لان

 اريضاحناكو ةمامت4 لاقف هسفن اهب رئأتتو هبلقاجب ميجي ءرمال خسن هئاوسلاقف قشعلاام
 انلئاسم نك اذهامآفا ديص تقم .رموأ قالط لثسمىف تسحتن اك يلءاماف ىحيانتكسا

 هماكحأو هضماغهبهاذم كلام بحابصو عنتم سلج وهلاقف ةمامتانلق نومأملا لاذ
 نانعىطعأدق اهباملأو لوقعلاو اهرطاوخو بواقلاو اهحاورأو نا ديالا كلع هب راج

 قشعلافصي نمهللاكورانيدفلأ هاطعأو ةمامثاتنسحأهللاقف اهقب رضتةوقو اهتعاط

 رثالا نبا نغالقن ناوسحلاةامح راك (ى ١ 1 وويل
 ةيقصاهمسا تنبهلوراح ناك لاك نيرشعو ثالدو ةئاممس ةئس ثدا او- ىف خبراتلا لماك ىف

 اذهرظتو باَكلا جلا حايك رخورك ذاهل تدن ةن«ةرشع سخاهرعراصالف

 نأاضيأنيخرؤملا ضعي د هدروأو يواقلاةهزنباَكف ىوتسملا للملا دج هّشاةجرهدروأام

 اهتناعفةكح فافزلا الاهل تجو زنناهصأ تايالو نم ىه مو ةشقىف تناك انني
 ناطلسلا نمز ف كل: ناححو الج رت راصو ناش" اور ذ ”هلمللا كلى اهل جرخ رخم

 ءالضفلا ضع هللا هجر ىل-ا ىئصلا ب دك ىبتن العا ىلاعتهلاو هديا دخاوباملا
 ةسرغلا ظافلالا ن نعلاخ هنا ىوسءبف بسعاللاقو هناويد ىلع علطا هنا هغلب دقو

 سيطلعلاو خاقنلاو ائطلاو سب دردلاو نويزيسملا امنا

 سوملطبعلاو صرير ماو بع هقسلاو باسقثلاو سيراطغلاو
 سوطسعلاو ناسفرطلاو قل *كفعلاو سةنفعلاو جارملاو

 سوئننلا زمشنو ىورت نيح * اهنم 3
 سوأملا ٌكرتبو م * * ىلار ةانلا كل نأ

 سلما هسق باطوهسنم عم *« اسلا ب رطام ناقلات نا
 سومدق لقنقع ىلاقمو * مدقس ثك اذ_ه ىلوقنا

 يوكل رادتذا دوعلا ل ا ىغي اداث دن
 زيزعلا هنا ىرد قدك لعاب بعل تاقن اف ارأ
 0 لوقأ ىنا رهكلاٍبخ تاقاذاىردب هارتوأ
 سئرلا لوقبامسابنلا بهذم 3 ىعضاو تاغلل هذه تسرد

 سط انغم ظافلالا ذ. دلو 0 ديد حن ولقلا هذ_هامتا

 ) رباك الا ضعبلو)

 02 اواروتنوأ لالم + اهارق نم لردي بتكلا عسب 1

 همايقلا ىلا لكال 0 ادب 0 هبفنافباكلا اد هىوس

 مضض باكو هو حارذالا ىلع هامسىذلا حاتفملا صلت ىلعه-رشف ( ىثكر زلا ققحلا لاه
 ماللاوت لالا نا لعا هنرايعءذهو 14 ؟ةنسفب ريشلا سدّلا ىف هملع تغقو لوطملا ىلعديزب

 قارغتسالا اهبوكعنمو ىرمثخزلاهراتخاو سنلسا فب ير عنل لمقو قارغتسالا لمق هلتدجلا ىف
 ءاشنادبعلا نم بوملاملا نا ىرسشخزلا دا هن ست ىف لاقي نأ هبشيو ةسلاازتعا ةعْرن ىهو لق

 دملا



 بهمجالملادس اهلولطو هه مهرادىلع تفقود_ةاو

 بكرا لدم يعوىولبت 0 تغلنم حض تح تكي و

 اقلاع هلت لولطلا ع + تءفخ دف قع تدعلنو

 (ماسببا)
 اوطنام تاأالول كءفرشعم نم هب هعمسأ هوركملا ىلع تريصدل
 اوقلخ مهنا ىردأ تنك امالالوأ 0 مها قالخالام وقت رادو

 (رخآ)
 ادكوم تحك نمتعاضأ دقمكف *« هقحتدلام مان الا هذه ىلع

 اردسع كلغت لعن تءاصو اولع + اوهلا كلت ت56 تسل

 (خ)
 ةيح قى ئتعقوأ «* ىلاثنا القا

 هلقتو تلف 0 هرصخ ةقرل رع

 ىسطلا لكمهلل ليضلا حايشاو عمطلا سواسو نمةداوتمَدب ْزرْعْةَوىدعلاثوظالف ا لاه
 ءامذلا ضء:لافو «هعامط س كعناسنا لك ب سكنو ةعادشنابعللو انمح عامجشلل ثدحت

 قشعلا“ ءاكملا ضءبلاهو «ةصاخلاى ود للعب بولقلل هيذج لاعّش ال فاعور سطانغمن 81

 بحاصرك د« هريبغيل هلوص+ ن نكعالام هيد لصحتمل حور ىذ لكى ءهتلاهضافأ قوش ماهلا

 هيد قفصيو صقرب وهو نومأملا ىلعءاموب لخدهنا نوئحلاةيؤلءرايخأى ىناغالا باك

 ا نيثبلا نيدهبىغيو
 هيدي عوط ترص ناالو ىلاقص *« ةنوقحناالناسالا نم ىرذع

 هابلع تردك ناوفصدو ف فوري * بحاص لظملا فاحشاق او

 نومأملا هف رو اوذرعيملاممهربغو نيثغملا نم ساحلا ارمذخ نم عسج.و نومأملا عمسف

 ةنالللا ذخ ةنولءانن ,ومألا لاف تارمعبسه.لءامهددرفامهددرو ةيواعاندالاقو

 ةدناصامئكوأم رق تأ آرق ةب رح تلخد (ساونو 1 لاف) « ىبهغنل بح الا اذ هىنطعاو

 ذخ أو فارصنلا ٠ نعماه ف ةراط ءاّقسهقوفوامارصن ثرصداةب را تطسؤ الف طئاحىلا

 نأ لارا ساوثانأ لوب وهو ىه وف هيو ارم .دشب لج وري غىلا ارصصنلا ماقف برهو هن رق

 ىللوةوهو ع هللا ذه ةمالكر مت ذاق لاف» ارغادل كسول ن ان لاحلا اذ هلثم ىلءادحأم ولت

 سرا ىف د د وشمتك لاك (ديعسنب ورع ثدح) يب ءا رغا موال نافل لدفع عد 5

 نملاقف ىئفرعزلف ع وهشوراغ دنا أعءعمو خرخدق نومأأملا تأرذا فال ةعيرأىف

 انؤلكت تنألاقفدتلا كإسم_بمنبا هلا لدعسا دعس نب اىلاسعت هللا كرعو رعتاةفتنأ
 مسنقنيجارلا م -ترأوهو اذار تو هو نيسئمْوملا ريما ولكم هللا تادف ”نل#بللاذنم

 لاق م ىلاقمن»

 كءاقالل هيفترذي نمو * كعم يس نمءاضملااخاذا

 كغءمصل لهم همخدتي م كمدصنامّرلاب راد انهو
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 القثلاةدهاشمنمص الخلا ةسدالاةدئانلااهدئاوف نا و ةلزعلا باك مءابحالا ىف لاق

 لش الا لبق «رغصالا ىمعلا ىهلمقثلاةيورناف مهقالخأو يمهتلخب , ةرداسإَمِمَو قجماو
 هيلا يف اجهل لاقفةفش وب أهيلع لخددهنا كيو « ءالتثلا ىل ارظنلا نملاقذ كل ابعت شع
 ةيناطملا ضرعميف لاقف ل ضوعىذلاافامهنمريخوهامامبسه:ءهضوعهيتع رك هايد :

 (لاقنمردهتتو) مهنمتنأو ءالقثلاةب ةرينافك ناامهنع نْضود وع

 روربسلا سوى ثالا باطخ» قبب تمزلو دحوب تينا
 روزأ الو رازأ ال ىناد ه ىلابأالف نامزلا ىنيدأو
 ريمالا بكر مأ دنحلاراسأ 5 اهو ت تشعام لئاس تلو

 مهضعن مالكن م 5 مجبر وهفانناللا نملان 1و الا لعجادابعا | ضن لاق *

 نمهخعهللا ضر ةيفنملا نب دم مالكن مو كضعب بهذ موي بهذا ذافددعت نأامغا مدآنبااب

 ]| ههأت بلو نم فصخأ هنملظت ل ماعىلا ثومأملا عقو « ءانثدهيلعت ناه هسفقن هيلع 2 مرك
 نييبج فرط هيلع لقغبو هير فرع نم بخل ار باك الا ضع نعمل سعأىلو نمعفصنأالاو

 نع ئن”ىأى لبقولةيفوصلا ضعي لاه « ابدعت اهنمهلقأ امندلاب سانل العار و رزب لاف *

 ! نمديعلا نوكيالإسو هيلعهتلا لص هتلالوبيرنع 5 هابصع عمل فو ءىاقتاةلل دع

 ولقب ّسذا ًايشىرأْام هنعيللاعتهتلا ىضر”ىلعنينموملاريمأ نع» سأبالام عدي ىتحنمعَتملا

 ضع نءامالك هل لةنودايعلا ضعبءالعلا ضعي راز « مهرو وهظءادوب لاعتلا قفخ نملاجرلا

 ىبلق تاغيشو ىنأ ىلا تضغي تاءان+ ثالثب نتج -و ةرايزلا فتأطب ادقدياعلاهل لاف هفراعم

 هنأ هنعىلاعت هللا ىضر د تنير غع قداصلا نع ةرارز نيددع ىوربع كن تمهتاو غرافلا

 لج "هلق ىلعزاكو ل ىّتجه ملا نكسياسنأ هنامعا نم هلهتيا ل عج دقو الا نمْومنمام لاق

 سدقلا ةريظ-ى ادغنأقلت در أن  هئاسنأ ضب ىلا ىلاعتو هناصيسدتنا ىسوأوب شحوتسيب

 ةرغقملا ضرالا ىف ريظي ىذا! نا دمعولازطلاك امشحو سمانوزحم ادمحوابب , رغابندلا فنكف

 يباساننتساربطلا عمن كيلو هركو ىلا ىوأ ل بلل تاكا ذا ةرغملاراصمالا سور نم لك بو
 هلوقفزيزعلا تارقلاىفاذهدرودقو هنييبرخ لظنمةاروتلا ف # سانلا نماشاتساو

 (ةيهاتعلاوبأ) اولظايعةي واخ مهتوبيي كتف لئاه نزرع
 روشتلا ةيقهاش لط ىف * املاس كلا ديام شسع

 روكبلا فوحاورلا ىدإت م دهتشاامب كدملا عيسي
 رودبملاةجريشِخ ريقزب ه ترغرغت سوفنلا اذاف
 روربغ ىفالا تنك ام » اننقوم لعت كانهذ

 (يمساعلا)
 ربكسوأر يغبم هيذولب « ميرك اندلا ف سلف لت
 ريقخدل سل لضفلا برس 1 سشدن أهيل دحلا عب درو

 رج انتداس نإل تلقف » رام يلعالابأ ”هلث 8

 : .(ىضرلافيرشلا)



 ابيرقحامصلا تياراذاوىبرب وا ال اوقأو ت-رفاليقململلا تن ا راذا لوقي لكلا لهأ

 َّك ارقلا سيو أتيت امح نب مرهل انته ىبتنا كد نع ىلغشل ' نمد مار تتوقع

 سنآبف ةيرفرفي ادلى رأت اكاط دول اعف كب سن مارك ة+تاقف كيءاحامىللاقذ

 (ىاهتلا) هممت 2 -تاهفاهعطتالف سقت كتصعاذا رباك الا ضعب مالك ها ىبّتنأ هد مهل

 رّدفلا ىلا دوعت نأ اهانغىراصق 5 امتاورورغ امندلا ىف سفانت

 ىرح اي نامزلاو افوقو نظن * ةنضس كتكوت انيدلا 3 ءااناو

 امو5س ااحأ لاق انهه عنصتامهلت تقفيل واهلا كلر ذرباملا ىلا امو تر مهضعبلاف

 نيناحلا ضعبالمقو ه ىتواتغيال بغاذاو نورك ديةرخ الا. نعتافغناو ىنوردغبال

 مهل تاق لاك مها تلقاذاملبق ةلزائلا ”للذاقلا هذه نملاقف تح نبأ نم ةريقمملا نم لبق أ دقو

 مد لاقف قاع قاطل ادو اذل دهازلا ع 01 - رلاونأ لاق « نومدقتانم ءاعنيحاولاةؤنولرت ىتم

 ضءننأك ىّمنادسالانملرا ا يل الا ىلءكر طف لع جاوا. :دلا نع

 ناكو ه توسلا ةمزالمو توكساانامزلا د هءافصااناوخاا لوغي لا والا امسأ

 ىئارادلانايلسو ألاف * ىلءايال ا ىيبقلاذا اديىدنعل بر ا د-الىلا لوشن ليضفلا

 مسمي ل ع هتف ههبسو كفرت >وءاسذا هرادب اب ىلع سلاج مث نب عسل ادب هللاهجر

 هتراحترخأ ىح حرخافمرادلخدو ماقف عبرا: تظعودقل لوقي و هتمج نعمدلا

 ةعضف نكت ناف ةماسقلا موبٌكلاحىردتالكناف ساننلا ةىفرعمنملق أنف راعلا ضعن لاقو
 باصصل ع نكان د أت اماذا لاقف ك محصن أديرأ لهل لج رلاق * الق كذرعي نمناك

 ىتوربالو سانلا ىرأ ناكمفىناتددو لوةي كثبان ال ضنال لقت ' الا. مصلقرخ الا

 سقلا ٌىرهاتني بان رلا تناك# قئوربالو هاراالاهتأ الفا ى باعوا ناز ليضفلا ىكف

 انو ةنكس هنمتدإ |اووفطلاهعمت دهم ام_هنعهللا ىذر ىلءنينيسحلا تاو زئدا

 هللا ىلص هللا لوسردعب محى نوكنال تلاقو تبا سب رق فاش اههطخ ةئير دم ا ىلا تعجر
 ميهاربا ناكى زوخلا نب الاف * هملعا دكتن :ام وح ف ةساهلظي لهدعب ترقبو ملسوهسلع

 ىدنهلاهب اب رمق ل ًافدهك الان 1 .س هلم باطوأم هوبىدنج ءاخ نين اسلا ظفص مهدأنبا

 ىدنلاهف رمقدقلا ىصعاملاطاسأرب رضالاقإ و هسأر هل ميهارباًاطأطق هان لطول
 (ىتسبلا عفلاوبأ) :لبب هلكرت رراذتءالاهل قءلي ىذلا هاربا لاقف ه هلاراذتءالاقذخأو

 هحلاعي لازرال صان ىعم * هاي لوطانرج ء.بملا تأ ملا

 ل وللا طموأتم تاهماو «ب اعاد نلوم ودك ودل

 بري لذلك نوبحتامئاوقفنت ىتحرملا اولانت نا ىلا توق دنغامئاتلا فراعلا لاك

 دقو ًاسشبح آنخهاوسنع ىريتلابالإ هيلا تيرعتلا لصخألو رب وهفو ىلاعتهللا ن هديحاص

 سائلا , ىلاعت لاقاك هنادس هلناريسغب هتبحم قلعتلامهخاكرش لرشأو ىلا تهتلا نعبجح
 ةثالش هللا نمدعبد قف هللا ىلءهسفنن هيث ناودللا بك, مويحيادادنأهتلا نودن ه دعت نم

 نرقلا لصحو دعبلا لازم: هدينمهج رخو هب قّدصتو هسفن ىلع هيهقئارث [ناف هجوأ
 ىبهتنا هيفي هياصتحاو نغني ا عىلاعت هلعل اري لانا هفاعضأ ريغ نم غن أن اوادو تش قبالاو



 ةورذو ةالصلاهدوعو مالسالا ىهالا سر لاق هنا ل ]وسرانىلب تلقهمانسةورذوهدوعو

 ىلاراشأو اذه كءلعفك لاه هنا لوسران ىلب تلق كلذ كالمب لريخأ الأ لاق ع داهملاهءانس

 ساننلا بكيل هو ذاعماب كم كتلكن لاه هيملكتنامب نوذخا لانأو هلو :اتلق هناسل
 تدعا دامعلا ضعلاق « ىهتن امهتنسل ا دئاصحالا م مرخانم ىلع لاقو ا مههوجو ىلعرانلا ىف

 اعضومتدحوافرذعلام .وب تفلت ىنال لوالا فصلا ىفاهلصأ تاك ةنسزيئالثةالص

 دقو ىلا سانلا اراقنمالخرعتكلب ىسفن ثدح وففاثلا فصلا ف تفقوف لوألا فصلا ف

 ىلا سائل ار طن ةذلب ةج وزمءابرلابةب وشهتناكق الص عسج.ن ا تاعفل والا فضلا, ثقمس

 ىدعأ او دعرأ رن“ ادعالا تيداعرهجب زب مالكنم» تاريخا ىلا نيقباسلا نمىايا مهتب أو

 بطلا تاكأو ءوسلا بحاصلاالادحأ يلغي فعابسلاو ناعحشلا تاماعو ىسفن نمىل
 ا مدسأ تب : اراه ّرملا تب رمثو ربصلا تاكأو ةبفاعلا مذا رأ ف ناسحلا تع>اضو

 ماهسلاب تممرو ةطملسلا ةأرملان  ٍبلغأرأ لذ ناععشلاتزرادو نارقالا تءراصو

 لاومالا,تةّدصت و قح<يبلاطشم نم حيرت ءوسلامالكلا نم بعص ءأرأ راخالابتجرو

 الفم متالصو'كولملا برقب تررسو ىدهلا ىلا ةلاضىذدرنم عفنأ ةقدصرأمةرئاخذلاو او
 ىلعربك. دبع ةماقتا ىلع دنهل دالب ىصاق أ ىفةداعلا ترقسا « بتنا مهنم صال ا نم نسحأ
 دليلا حجراخ ءارعص ىلا ريغصو ريكو ٍباشو حش نماعم ءبدلبلا لهأ جرخف ةنسةثام لكس أر

 قيانبلا لبس علارمضح ن ءالاا بخ اذه ىلع دعصيال كاملا ىدانم ىدانبف بوصمريبكرججابيف
 صا رتهوءاهوكازومعا اوأو هر هن ىبعو هنوةتمهذ ىذلا مرهلا خيشلاءاسامبرف ادهلبق

 نرقلاكلذىئفدقنوكيو دحأءىحالامبرو امهددحأو ًارخع ا كلذ ىلعن ا دءص,فربكلا نم

 ناكو ريغص لفطان أو قبال ادمعلا ترضح دق توص ىلعان ىدان رمل ا كلذ لعدعص نخ هرمسأب
 م-هئمط فكن رقلا ِكذْنم ةقياسلا ةمالا فصيمم انالفانيضافو انالفانرب زووان الفاكلم

 توملا ان مسهرك ديو سانلا ظعمف مهطخ موقد مث ىرثلا تت اوراصوالبلا مهكلهو توملا

 بوثذاا رودص ىلع فسأتلاو توملارك ذوءاكبلا موملا كلذ فرثكسف اهلهاناهملقتواينداارورغو

 مهتاداعن مو تاعيتلا نمنوجرتوتاقدصلانورثكي و نونو مترمعلا باهذ نع "نلفغلاو

 ضرالا ىلع بس هسأررعشو )ع ىلعهوعضوو هنافك أف هوجردا مهكلمتاماذا هنااضنأ

 نولفاغلااهيأ اوريتعالوةت ىهوهرعشي ب ارتلا نمقاعبأماهي عف ةرتةنكماهد_ زو هفلخو

 دعبايندلاهملا هتريصام ىلا او رظنا نال مككلماذ» نورتغملا نورصقملا مادا لد ذاورمش
 عدوبمت دلما ةقزأ عجب رودت نأ ىلا لاذ كح هةاخىدانت لا انرئالو ةلالل او ةزعلا كلت

 دالب ترص لادبالا ضءب لاق *ىرهتن |هسهضرأى توب كام لكف مهعبراذهوهترفح ف

 ىضرم حلبا تاقو هيلا تمدقنف مهب الع مسهل فصب وهو هي ديبي ىضرملاو بييط ىلع برغملا
 او عضاوتلا ليلها عمربصلا قروو رقفلا قورعذخ لاق مثةعاس جو ىف لمأتةهلقا كجرب

 مايقال ةاغتج دعسان تق وأو شمال بسو نقلا !ىفلكلا
 هدعي ضعضتوراةغتسالا ساكت هن نرشاو قدصل فكي هوان و لكوتلابا ارمثيهج نماواضرلا

 ضعب ناك م ىلاعت هللا ءاشن | كغشي ىلا عت هل اناف عمطا 'و صرحا نع محاو عرولا »اع
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 لوكن كلذت عمن ع هينوكيالبك اهنا رف دراوشلا نم "تسد امضاس ىلعهنادعص

 ىقسأو هضايرف كرظن حرف لوكسثكلا "الما اذا نامركلا ضرعمىف لئاسلا تام

 || ضعو هقراشمنم مك اراوأ ١ سنئقاو هقن طوع راو هضابح نم كدحيرق

 نيسسلج هاخأو هدحاو اففباقلا ظالغناكن م ىلعهضفتالو اًضع ل 1

 3 ارم نيةمفر و كتواخ ف نيحاسو كنتوا نسج 0 كتشؤ) نيدسنأ او كدد 1

 نالعمو نعش انيعاذ تنمو ناراسناربعسو نا نايناراجام مناف لرضح ىف نيمدنو

 امهدو دخ تدكرو ناندب ىرخ و امهدورو تدفن ناثعيدح امههلبال ناعضاوت#

 تا رغن ءامهضف افهلالحدو رف ناةستام امهلاج لاد ناتسالناشناعو

 اهبيلادنإلا ايميل ةبتالو

 مط دق نيبجوتسملا غن عمو هعاضأ اطعلاهجلا من ني

 عجلان وي نانتاللةديدءاهو بو نيعتسن كاناو دن كارا ىلاعتهلوق ىف نورمسفملا ريد

 ريكلاريسفتلا ف ىزارل مامالا هدرو امو ولا كلت دمج نمو د او ملكتملاوراثكألا ماق» 1

 اهذغبف رهظم ةدخاو ةةفص ة فات اسانبأ عابز منا ةرهطملاة عب ريشلا قدرو هنا :هلصاحو

 ميلسلاءاقياو بمعملا درب ةقفصلا ضيعبتهل س داو دك اسماوأ عبدا ةرنييريخيىرتشملاف ب بيع ا

 ةدامعايبل امش ليل اللا ىذ ىلعاهضرعي ل ةينعم ةدصقان هندامعتأ دياعلا ى ارث دحانههو

 هندابع لوبقامج ارةدح او ةَعْمَص لكلا ضرعو ءاملصلاوءاماوال اوءاسنال |نمنيدياعلا عسج

 ةقفصلل ضنعبت مدل او بمعملا ديول ومةمهضعتذا ةئبلادريالعسجما نال نمضلا ىف

 ىسمن :ادارملا هبفو عبمجلا لوبق ق يق يلظعلا همركب قمل فب فدكف هنعهدابع هاجس ىنهدقو

 ندعكر ةالصنب ,وةنكلا لوخد نيب تريخف اولهباصالاموب لاق هنا لالا باحصأ ضعي نع 3

 نحل اوغشم نيتعكرلا ىف و ىلغحب لوٌءشم شم ةنملا ىفىناللاةفل هلل |.فن تعكر رلاةالص ترتخال

 للوقف توملا دءبمانملا ف ىلبشلا ىؤر نيدلا مولع“ امحانم ه» اذ_هنمكلذنأ وفر
 نءهلأف مهضعيهارو هجربىفدمغت ىسأي ىارانإف ت تين د ىدح ىسقان لاقف كبها لعفام

 دشن ا فهلاح

 اوقفر كلا ملال 5 ىلملا ةمشادكه 5 اوةتعاف اونهن » اوققدنانوب الع

 ىتيلابل اقف هل سغملا ولان ترمضي د اصقىلا هرمدق قوهو هن ةوم دنع ناو م نب كلم ادع رطل #

 م مهرمضح اذا مهلعج ىذلا هللا ده لاقتفمتحارأ همالكخ لبف ةفالما لقت لو اراصق ناك

 1 مالعالا ضد مالكز هم 4 هدف مهام نعت متوملاانرضحاذاو هبفن ام نون توملا

 لاه هنع ىلاعتهللا ىضر لمخ نب داعم نع * هلع دهزلا ىازنودنو هلر لعلا نيعنودب ةلزعلا

 دّمل لامرانلا نع ىدءابيو ةنملا ىناخديلمبعيفربخأ امليسو هيلعهتلا ىلض هللا لؤسرا تاق

 نونو ةالصلا ممةنو امشي كرشتالو هادبعت هللا هرمس نم ىلعريسسل هناو ميظع نع ىيتلأس ْ

 لاق هللا لوسراب ىل تلقريسللا باونأ ىلعكلدأأالأ 1 لاف مت تيباوقف و ناّضمر خوصتؤوةاكرلا ا

 راعش لمللا فوج ىف لحرلا ةالصو رانلاءاملا ئيفطباك شمام يتطن ةقدصلاوةنج موصلا |
 مالا سأرب لريال لامن منولمعب غلب ىتح عجاشملا ,ء مهب ونج فاضت التم نياياصلا |
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 ىناكْن متع :رقامل ىلا (دعب د١ نيعج- | هيصصو دهان دس ىلع هلل | ىلصو نيعملاداولا هتتدجلا

 بابشلاناوفنعف باكباّكوهو هالحأو همس أى :لكنمىوحىذلا هالخلاب ىسملا
 نم نيالا ذلتو سفنالا ىببهتثنام هتافضو هتقز رامهسف تةفنأو هتقسنوهتقفلدق

 ءاضتسيوكح عئادبو ران“ الانساحتو رابخالانومعو ليوأتلارهاؤزو ريسفتلارهاوج
 ةسنأتادراوو حاورالاماشمرطعت ةسدقتاعفنو اهرودبب ىدميماكعماوجو اهروثب

 سوفنلابزقةعئاثتالكسو اهتسالل سؤكلا ف برشت تايبأو حابشالا يمد ىعت
 دولاب بتكم نأ قدهاست لئاسملئاقعو روثنلا ردا لكاشتسئارعسئافنو اهتسافنل
 ةديدعتاثقانمو لابلا غارفلاحرتاغل ارطاخلا تحتسةديدمتااثحابمو رولا تانحو ىلع
 محانالقيشر بيذهتو هبلاقيسألقينأ ب يترتعم لاغتشالا مانأرصاقلا عمطلا اهب مع

 رست فئارطو عامسالا اهل شمتو عابطلااهل كركترداون ىلع كاذدعب ترثع م هملع
 بابشلامانأن م ىبهبأو بارمثلا قئارنمىئصأف ئاطإو نوزخملار دلاىر زر نوزملا

 ةرابخا ىلعترقول ظعاومو لال ارعسلا نم فطاأو لالزلا ءاملا نم بدع راعشأو

 قشاعلا ىوكش نمقرأو دودخلا درو نمنس-ًارقفو ترثتنال يك اوكلاوأ ترحفنال

 نييتسيو رخافلا ٍباَكْلا كلذ وذح وذح اينان"اباّكتمفلو ىلاعت هللا ترختساف دو دصلا لاح

 مانالانمتدجوالو هبنرتللاجا عستيلاملو رخ الا لوالا كلرتمكسذ رئاسلا لثملا فدص هد
 هبل التيرئانتف دكلس مصقتادقعوأ هملاغب هص.خر طاتخم طقكهتثع هسوبتلةصرف

 ضء.تكح ربو هيفهنرك ذا مأش ب د و هيخأ مساهمسا قياطمل(ل اوكشكلا.هتمعسو)
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